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Resumo

O diretor de arte é um profissional relativamente recente
nas equipes cinematográficas quando tomado em relação a outros profissionais como os diretores de fotografia, por exemplo.
Disto resulta um menor reconhecimento de sua função no mercado de trabalho, uma frágil noção de suas competências pelos
outros profissionais do meio muitas vezes, e um menor espaço
destinado à formação deste profissional nas universidades.

Em virtude destes problemas, fez-se necessária esta pesquisa que visa esclarecer quais as responsabilidades deste profissional tão próximo à direção. Tão próximo que surge a dúvida
– quem estabelece a linguagem plástica de uma obra audiovisual, o diretor ou o diretor de arte? Sendo assim, a hipótese desta
tese é provar que um bom diretor, um diretor pleno, concebe a
sua obra já em imagens e, nestes casos, o diretor de arte tem o
papel de executar tecnicamente ou propor soluções que correspondam às coordenadas do diretor.

Para investigar esta questão, serão empreendidas análises
de seis obras do diretor Luiz Fernando Carvalho: Lavoura Arcaica (2001), Os Maias (2001), Hoje é dia de Maria (2005), Capitu
(2008), Afinal, o que querem as mulheres? (2010) e Meu pedacinho de chão (2014). O diretor e as obras foram escolhidos justamente por sua complexidade visual, consistindo em excelente
material de pesquisa para desvendar este assunto.

Palavras chave: Direção de arte; direção; Luiz Fernando
Carvalho; cenografia; figurino.
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Abstract

The art director is a relatively recent professional in cinematographic teams when taken in relation to other professionals such as cinematographers, for example. This results in a lower recognition of their role in the labor market, a fragile sense
of their skills by other professionals in the environment, many
times, and a smaller space for the formation of this professional
in universities.
Because of these problems, it was necessary that this research aims to clarify the responsibilities of this professional so
close to the direction. So close that the question arises - who determines the visual language of an audiovisual work, the director
or the art director? Thus, the hypothesis of this thesis is to prove
that a good directora complete director, conceives his work already in images and in these cases, the production designer’s role
is to perform technically or propose solutions that match the coordinates of the director.

To answer this question, analyzes will be undertaken in
six of Luiz Fernando Carvalho’s works: Left of the Father (2001),
Os Maias (2001), Hoje é dia de Maria (2005), Capitu (2008), Afinal, o que querem as mulheres? (2010) and Meu pedacinho de
chão (2014). The director and the works were just chosen for
their visual complexity, consisting of excellent research material
to unravel this.
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Resumen

El director de arte es un profesional relativamente reciente en equipos cinematográficos cuando se toma en relación con
otros profesionales, como los directores de fotografía, por ejemplo. Esto se traduce en un menor reconocimiento de su papel en
el mercado de trabajo, un sentido frágil de sus habilidades por
otros profesionales en el medio ambiente, muchas veces, y un
menor espacio para la formación de estos profesionales en universidades.
Debido a estos problemas, era necesario que esta investigación tiene por objeto aclarar las responsabilidades de esta
persona tan cerca de la dirección. Tan cerca que surge la pregunta - que determina el lenguaje visual de una obra audiovisual, el
director o el director de arte? Por lo tanto, la hipótesis de esta tesis es demostrar que un buen director, un director lleno, ve a su
trabajo ya en imágenes y en estos casos, el papel del director de
arte es realizar técnicamente o proponer soluciones que responden a las coordenadas del director.

Para responder a esta pregunta, los análisis se llevarán a
cabo en seis obras director Luiz Fernando Carvalho: Lavoura Arcaica (2001), Os Maias (2001), Hoje é dia de Maria (2005), Capitu
(2008), Afinal, o que querem as mulheres? (2010) y Meu pedacinho de chão (2014). El director y los trabajos fueron simplemente elegidos por su complejidad visual, que consiste en material
de investigación excelente para desentrañar esto.

Palabras clave: Dirección de Arte; dirección; Luiz Fernando Carvalho; escenografía; traje.
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Introdução
Há algum tempo atrás, quando escrevi minha dissertação de mestrado sobre a construção plástica dos personagens
cinematográficos, utilizando para aquela investigação a obra do
cineasta italiano, Federico Fellini, tinha a intenção de descobrir
de que modo os recursos visuais da cena contribuíam para a
composição do personagem.1 A princípio tinha o desejo de entender a contribuição de todos os recursos visuais neste sentido, mas para que fosse possível realizar a pesquisa em um mestrado, restringi a análise à cenografia e ao figurino, que já eram
questões bastante vastas e saborosas.

Na ocasião de minha defesa de mestrado, expus, com
toda a sinceridade, que imaginava que eu fosse passar exaustivamente pelos cenógrafos e pelos figurinistas em meu estudo,
o que não aconteceu. Pois, para o entendimento da construção
plástica do personagem, estudei a fundo o pensamento que estava por trás da criação a partir dos desenhos de Fellini, de seus
depoimentos sobre as histórias e aquelas criaturas que ele havia
inventado. Ao longo do processo, entendi que aquela elaboração
visual vinha dele, como diretor, era inerente à ideia que originava todo o filme. Compreendi cada detalhe visual proposto, em
1 O desejo de entender este assunto já era muito antigo, que me perseguia desde
a graduação, ou talvez ainda antes, quando criança, desenhando personagens no
papel, construindo os trajes de cena e a cenografia para os personagens do teatro
amador da escola.
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sua função dramática e expressiva, como numa pintura.

Àquela altura, eu também tinha experiência na prática
com o cinema e com o teatro e tinha visto, a partir dos casos vivenciados por mim (na minha própria pele ou na de colegas), a
dificuldade, certas vezes, de se propor uma linguagem plástica
a alguns diretores. Em alguns momentos, senti que o diretor de
arte era apenas um executor das ideias já concebidas pelo diretor ao idealizar a obra. Isto me inquietava, pois, até então, tudo
indicava que o diretor de arte era o responsável pela elaboração
visual.

Eu havia querido trabalhar com o cinema e com o teatro
por causa de um desejo profundo de contar histórias através de
imagens. Era o mesmo motivo pelo qual eu sempre gostara de
literatura – de ler e de escrever. O mesmo motivo pelo qual eu
sempre gostara da linguagem justa e precisa da poesia. Da associação de imagens que, rapidamente, duas palavras eram capazes de fazer ao serem combinadas em um verso, gerando um
novo sentido. Para mim, a literatura sempre fora feita de imagens e sensações, provocadas por palavras muito acertadamente escolhidas e combinadas. Possuem textura própria, sonoridade. As questões da forma e da poética da imagem sempre foram,
para mim, um assunto muito importante.
A decepção que tive ao me deparar com a hipótese de que
a direção de arte não criava a linguagem estética de uma obra
audiovisual foi enorme, do meu ponto de vista profissional naquele momento. Mas, quando olhei para os diretores a quem eu
dedicava toda a minha admiração, por outro lado, fez completo
sentido que fossem eles a criar a visualidade de seus filmes e
32

não outras pessoas.

Precisava, então, esclarecer a questão! Procurando material sobre o assunto, descobri que ainda não haviam escrito sobre direção de arte no Brasil2. Os livros disponíveis eram todos
estrangeiros. Também ainda não haviam se perguntado se em
nosso país os processos de trabalho se dão de maneira idêntica ao modelo exposto na bibliografia estrangeira. Nem se todos
os diretores daqui seguem aquela metodologia de lá. Nem se os
profissionais do departamento de arte trabalham da mesma forma no cinema e na televisão. Nada disso estava posto e, então,
como saber mais sobre estas questões?

Decidi realizar a pesquisa de doutorado tentando confrontar o que já foi posto pela bibliografia estrangeira a respeito da
função da direção de arte, com o que se pode observar no mercado brasileiro acerca do trabalho deste profissional e dos membros de sua equipe na realização de um filme. É o que o leitor irá
encontrar no primeiro capítulo desta tese. Nele, pretende-se verificar se as metodologias de trabalho são as mesmas e, caso não
sejam, quais adaptações foram feitas e quais as consequências
destas adaptações para o trabalho.
No segundo capítulo, visando refletir sobre como se deu
o surgimento do profissional da direção de arte no cinema, faz-se um breve panorama sobre a construção da visualidade dos
filmes. Será possível perceber como as questões estéticas eram
concebidas pela direção e, só mais tarde, passaram a ser da res-

2 O livro Arte em cena de Vera Hamburger foi lançado apenas em meados do ano
passado.

ponsabilidade de uma função à parte, desmembrada da direção,
a direção de arte.

É válido dizer que o foco está mais voltado para o cinema
narrativo e que os diretores mencionados no panorama deste
segundo capítulo são apenas alguns exemplos que, sendo altamente sofisticados em suas linguagens e/ou tendo identidades
visuais bastante fortes, serviram a esta reflexão.

Busquei entre os diretores contemporâneos brasileiros,
um diretor de igual relevância artística e não tive dúvidas ao
destacar Luiz Fernando Carvalho como um diretor igualmente
autoral e interessado em renovar constantemente a sua linguagem. Inquieto, ele não precisa estar no cinema para ser ousado,
conquistando espaço onde quer que esteja, até mesmo na televisão, sem preconceitos. E, diferente dos demais, não tem receio
de surpreender. Muito mais exigente do que os índices de qualquer IBOPE, satisfaz primeiro às suas próprias exigências como
um artista criador de uma obra impecável. Seu sucesso é mera
consequência.

No terceiro capítulo, portanto, o leitor encontrará um pouco mais sobre o diretor Luiz Fernando Carvalho, seu processo
criativo e a análise das seis obras escolhidas. O longa metragem
Lavoura Arcaica, as minisséries Os Maias, Hoje é dia de Maria, Capitu, Afinal o que querem as mulheres? e a novela Meu pedacinho
de chão. As escolhas foram pautadas pelo extremo cuidado com
a poética da imagem, com a linguagem originada a partir desta poética, sempre construída de maneiras diferentes em cada
trabalho. Houve também a preocupação em contemplar o pensamento da direção de arte nos diferentes formatos: o cinema-

tográfico, com o longa metragem, e o televisivo, com uma obra
aberta e as outras fechadas.

As análises foram feitas sequência a sequência3, tentando destacar como a visualidade contribuiu na composição dos
momentos essenciais às narrativas. Auxiliando nessas análises,
foram consideradas entrevistas concedidas pelos profissionais
envolvidos, inclusive pelo diretor, aos meios de comunicação ao
longo dos anos em que estas produções foram feitas. Também
foram consideradas entrevistas exclusivas, concedidas por eles
especialmente para esta pesquisa. A pesquisa se apoiou também
no estudo da bibliografia relativa ao cinema, audiovisual, traje
de cena, literatura, crítica literária, e tudo o mais que se fez necessário, em cada um dos casos.

Espera-se que o leitor desta pesquisa possa ter uma dimensão mais nítida do trabalho do diretor de arte em nosso país
e das variações que podem ocorrer na sua atuação, dependendo
da direção de cada trabalho. Com extensões culturais, artísticas
e técnicas importantes, esta profissão necessita de mais valorização, sendo reconhecidas as suas reponsabilidades entre os demais membros das equipes cinematográficas e tendo a sua atuação o merecido espaço.
O trabalho pretende dar também maior clareza às diferenças encontradas entre o mercado de trabalho nacional e o internacional e ter proposto algumas reflexões. Há países em que o
cinema é uma indústria consolidada. Mas, nem todas as melhores realizações são feitas pelo sistema industrial. Há bons tra3 Com exceção da análise da novela.
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balhos feitos pelo cinema independente e, no Brasil, a indústria
cinematográfica ainda não se estabeleceu totalmente. Que vantagens podemos tirar quando utilizamos metodologias menos
industriais, quando colocamos nosso foco em outras buscas?
E, para encerrar, ainda uma questão muito importante que
é a da formação profissional. Há inúmeras dificuldades advindas
do investimento insuficiente na educação deste profissional e da
não existência de uma formação ideal, até o presente momento, e este é um problema precisa ser resolvido. Pensando nisto,
pode-se encontrar, no final deste trabalho, um texto que questiona qual seria a melhor formação para este profissional da direção de arte e reúne depoimentos dos profissionais entrevistados
acerca desta questão.

Os depoimentos ilustram as dificuldades enfrentadas no
dia-a-dia em decorrência da formação insuficiente de diretores
de arte e demais membros de equipes cinematográficas brasileiras. Abordam também, brevemente, as formações de cada um
demonstrando como são híbridas e como buscaram preencher
lacunas importantes de conhecimento.
Como um trabalho de doutorado, há nesta pesquisa muito do meu “tempo esculpido” pelo meu olhar sobre estas obras.
Passeiam sobre estas páginas minhas primeiras impressões, minhas buscas, minha curiosidade, meus questionamentos sobre
os processos, meu encantamento profundo pela construção dessas imagens e uma enorme admiração por estes profissionais.

Que o leitor possa compreender melhor o que faz destes
trabalhos tão especiais!
34

Espero contribuir para um melhor entendimento sobre o
profissional da diretor de arte, suas competências, responsabilidades e necessidades, suprindo, pelo menos um pouco, a carência de referencial teórico nesta área. Que estes apontamentos possam auxiliar a todos os estudantes e pesquisadores que
busquem por estes conhecimentos.
Espero, por fim, honrar o trabalho intenso e cuidadoso de
meus colegas de profissão, que eles possam se sentir contemplados e reconhecidos por esta pesquisa.
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Capítulo 1
1. A Direção de Arte
no Cinema e no
Audiovisual
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1. A Direção de Arte no Cinema e no Audiovisual
Nesse capítulo, tentaremos estabelecer uma reflexão sobre qual é a função da direção de arte no cinema, em nosso país
e fora dele. Nas práticas que se estabelecem, buscaremos entender se é mantido o mesmo conceito tanto no cinema nacional
quanto no internacional. No caso de não serem, quais as diferenças encontradas e quais as possíveis consequências que estas diferenças acarretam, positiva ou negativamente.

1.1. O surgimento desta função
Muita confusão é feita quando se tenta traduzir os termos
técnicos que definem estas funções que vêm de fora do Brasil.
Até porque tenta-se encontrar correspondências idênticas, entre aquelas funções e as que temos dentro do nosso cinema, e
isso nem sempre é possível. Por isso, preferiu-se manter aqui
as nomenclaturas originais, em inglês, quando forem feitas referências aos profissionais do cinema que é feito fora do Brasil, e
não as traduzir. Assim evita-se induzir o leitor a interpretações
errôneas sobre suas competências.
É necessário pontuar também que há ainda uma diferença
entre as funções atribuídas ao diretor de arte e membros de sua
equipe quando se trata de cinema e quando se trata de televisão,
conforme será mais detalhado no último capítulo desta pesquisa.
Poderíamos dizer que, comumente, em televisão a função de diretor de arte nem existe. Justamente porque não existe tal como
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ela é exercida no cinema, seu meio de origem.

Durante o período dos filmes mudos, os primeiros cenários eram frequentemente elaborados e construídos por mestres de carpintaria. Quando os cenários passaram a exigir um
repertório artístico e histórico mais sofisticado, que excedeu a
experiência daqueles profissionais, a elaboração dos cenários
passou a ser feita por artistic executives ou technical directors
(PRESTON, 1994, p. 5). Esta segunda nomenclatura foi usada,
então, para designar o profissional que posteriormente passou a
ser chamado de art director.

O primeiro termo, technical director, evidencia dois aspectos importantes da função: o fato de que ele era um “diretor” e
de que tinha uma competência “técnica” que o diferenciava do
diretor do filme. O segundo termo o aproxima da palavra “arte”,
que por si só é bastante abrangente, mas passa por competências “técnicas” e “criativas”, além de manter o nome “diretor”, o
que o aproxima desta figura central. Heisner (2004) considera o
título art director bastante autoexplicativo, honesto, e nota com
alguma tristeza a mudança da nomenclatura para production designer, pois, fazendo um retrospecto, lembra como foi difícil a
conquista daquele crédito, ainda nos tempos do cinema mudo,
em meio à relutância dos diretores (revelando aqui uma tensão
entre estas funções):
Por anos os diretores objetaram-se ao uso do termo
por dividirem com eles [art directors] o nome “diretor”. Batalhas se seguiram entre associações de
diretores e associações de art directors, até que os

diretores relutantemente aceitassem o título art director, que então se tornou corrente desde o cinema
mudo. [tradução da autora] (HEISNER, 2004, p. 5)

Segundo Preston (1994, p.5), foi em 1916 que o termo e o trabalho dos art directors foi popularizado com a ajuda de um artigo publicado na revista americana Photoplay4
que observava que esta profissão, recentemente criada, tinha
“vindo para ficar”.

Em 1927, surge o primeiro art director a receber um Oscar
pela categoria – William Cameron Menzies5, sendo reconhecido
por seu trabalho em dois filmes: The Dove (1927) e The Tempest
(1928). Em 1939, ele, oficialmente, tornou-se o primeiro a receber o título de production designer (diretor de arte, nos dias de
hoje) quando participou do filme E o vento levou.... David O. Selznick, o produtor do filme, foi quem conferiu a Menzies o crédito, pois notou que o profissional havia desempenhado um papel
muito além do que lhe era exigido. Em vez de Menzies simplesmente desenhar os cenários para a história, ele desenhou as cenas que estavam no roteiro. Seus esboços foram refinados pelo
art director Lyle Wheeler (que recebeu o Oscar de art director
naquele ano) e toda uma equipe, mas a visão da cena havia sido
dada por Menzies, que potencializou dramaticamente a história
a partir da visualidade que concebeu.
4 Revista americana dedicada ao cinema, publicada de 1911 a 1980.
5 O americano William Cameron Menzies (1896-1957) começou no cinema como
diretor de arte e logo interessou-se pela função da direção tendo dirigido posteriormente seus próprios filmes.

Contudo, analisando o contexto do filme, não foi à toa que
ele pôde desenhar as cenas e propô-las desta maneira. O produtor, Selznick, demitira vários diretores até aceitar Victor Fleming, que ficou com este crédito ao final. (HEISNER, 2004, p. 4)
E, diante de uma direção conturbada e fragilizada como essa, foi
preciso que outro pensasse a construção visual da cena, e esse
profissional foi o production designer.

Até então, o departamento de arte poderia ser comparado
a “grandes fábricas”, trabalhando em um processo mais dissociado da concepção do filme. No entanto, o uso mais generalizado
da “nova” função (production designer) só se deu por volta de
1970, pois essa mudança foi sendo adotada gradualmente pelas
produtoras. Mas, a partir de então, temos um production designer que concebe e faz desenhos mais artísticos (ele mesmo ou
um ilustrador que pode fazer isso sob sua supervisão) de modo
a demonstrar sua concepção. E há um art diretor que irá transpor estes croquis para desenhos técnicos, e refinar os esboços
do production designer, se necessário. Entre o production designer e o art director, pode haver um supervising art director, inclusive quando houver mais de um art director e a demanda do
trabalho for realmente muito grande.
O que houve foi que o conhecido art diretor de antes
passou a ser chamado de production designer. Ele ganhou novas
incumbências, de maior responsabilidade, que refletem numa
concepção mais completa do filme, visualmente, como alguém
que escreve uma dramaturgia visual. E o art director se mantém
com uma função de assistente do production designer, simplesmente.
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Heisner registra a defesa do termo por diversos profissionais e expõe o que foi dito pelo production designer Ted Haworth:
“A diferença básica entre production design e art direction é que production design tem laços estreitos
com o filme, e é geralmente contratado pelo diretor.
Ele então funciona em total acordo criativo para visualizar o roteiro no papel, ilustrando cada cena ou
sequência complexa. O diretor e o production designer trabalham como colaboradores para remodelar
o roteiro, acrescentar a terceira dimensão, quase no
nível de pré-editar a versão final do filme.” Haworth
está certo com relação ao diretor escolher o production designer que então vai ajudá-lo a estabelecer a visualidade geral do filme. [tradução e grifos da autora] (HEISNER, 2004, p.4)

O comentário não esclarece que o diretor é quem cria a visualidade do filme sozinho nem que o production designer o faz.
Mas sugere que o diretor é quem concebe a visualidade e o production designer é quem o auxilia na realização.

Complementando, a partir do que afirma Lo Brutto - na
diferenciação do art director e do production designer - pode-se
pensar no art director como um assistente de direção de arte.
Não apenas por ele afirmar ser um “assistente executivo”, mas
porque suas funções são próprias de um assistente:
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O art director “faz o espetáculo acontecer” durante
a produção. Ele supervisiona a equipe do departamento de arte no set e reporta diretamente ao diretor de arte (production designer). Dependendo da
relação entre o diretor de arte e o art director, o diretor de arte pode se ausentar do set e continuar desenhando e coordenando, encontrando-se com outros
“cabeças” de departamentos enquanto o art director
trabalha com a equipe de filmagem na base do dia a
dia. O art director, um assistente executivo do diretor de arte no filme, atende ligações telefônicas,
e é responsável por negociar com os fornecedores e
pela logística de levar materiais até o set e retirá-los
depois. Se não tiver nenhum diretor de arte [production designer] no filme, o art director é o responsável
pelo design do filme. O título de diretor de arte é honorário.

Antes da realização revolucionária de William Camaron Menzies em E o vento levou..., em 1939, o art
director era responsável pela visualidade do filme.
Agora é recomendado que a pessoa encarregada daquilo que costumava-se chamar de “art direction”
seja creditada como “production designer” (diretor
de arte). Este status encorajou o designer a ser um
parceiro no time de visualização e admite a função
do art director em filmes como um ofício com capacidades de contar histórias. Se você está produzindo
ou dirigindo uma pequena produção de baixo orçamento, esteja certo de que a pessoa com o título de
“production designer” (diretor de arte) tem um senso claro da importância que esta posição implica. O
escopo do trabalho deverá motivar o designer a ser
uma parte ativa da trindade que cria a visualidade

do filme. [tradução e grifos da autora]. (LOBRUTTO,
2002, p. 44)6

Rizzo compara as duas funções dizendo que são absolutamente integradas, mas que não se pode trocar uma pela outra,
pois são diferentes e se completam. Ele trata o production designer como o “designer” e o art director como o “creative manager”,
ou seja, o primeiro cria conceitualmente, junto ao diretor e ao
diretor de fotografia, a estrutura imagética do filme, enquanto
o segundo gerencia ativamente a realização do projeto. (RIZZO,
2005, p. 6)

1.1.1. Comparando o contexto dentro e fora do Brasil
(seguindo a escola americana de cinema)
O diretor de arte é responsável pela carga visual do filme,
ainda que seja da responsabilidade do diretor decidir, dentre o
que o diretor de arte vai oferecer, o que entra ou não. Dentro
dessa construção visual, o diretor de arte deve guiar o espectador a desvendar os personagens e detalhes da história, do início
ao fim do filme, por meio de recursos visuais da cenografia, dos
figurinos e da caracterização.

1.1.1.1. Demanda conceitual e demanda técnica
6 The art director runs the show during production. He supervises the art department crew on set and reports directly to the production designer. Depending on the
relationship between the production designer and the art director, the production
designer may remain off-set and continue designing and coordinating, meeting with
other department heads while the art director works with the shooting crew on a dayto-day basis. The art director, an executive assistant to the production designer on the
film, fields phone calls and is responsible for dealing with vendors and the logistics of
getting materials to and from the set. If there is no production designer on the film,
the art director is responsible for the design of the movie. The title of production designer is honorary.
Prior to William Cameron Menzies’ groundbreaking accomplishments on Gone with
The Wind in 1939, art directors were responsible for the visual look of the film. It is
now recommended that the person in charge of what used to be known as “art direction” be assigned the title “production designer.” This status encourages the designer
to be a partner in the visualization team and acknowledges the role of art direction
in films as a craft with storytelling capabilities. If you are producing or directing a
small, low-budget production, make sure the person who has the title of “production
designer” has a clear sense of the importance of that position’s input. The scope of the
job will motivate the designer to be an active part of the trinity that creates the look
of the film. (LOBRUTTO, 2002,p. 44)

Um diretor de arte trabalha sempre com uma demanda
conceitual e uma demanda técnica, sobrepondo-se, em importância, à demanda conceitual. Isto se dá pois, para esta função,
a demanda é mais de conceituação e adaptação, do que de conhecimento técnico, de acordo com o diretor de arte, Ken Adam.
(MARNER e STRINGER, 1974, p.50)

Cada diretor de arte tem sua forma de trabalhar para suprir estas demandas, mas, geralmente, todos partem de três
pontos fundamentais: roteiro, orçamento e cronograma. (BARNWELL, 2004, p. 19) E isto, de todo modo, é um procedimento
válido aqui e em qualquer outro país.
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1.1.1.2. Preparação e pré-produção
Quando o diretor do filme entra em contato com o diretor
de arte e com o diretor de fotografia, significa que ele os escolheu por suas competências artísticas, considerando-os capazes
de auxiliá-lo na construção visual da narrativa. Após já terem
lido o roteiro, o diretor irá passar suas impressões a respeito da
história, contando-a segundo o seu olhar, o seu ponto de vista,
e elucidando um pouco sobre o viés que ele pretende que seja
usado: mais realista, mais fantástico, se será uma mistura dos
dois, se há influências pictóricas, cinematográficas, temporais e
espaciais, para além das informações já mencionadas no roteiro.

1.1.1.3. Roteiro
A primeira fase do trabalho se dá sobre o roteiro e é,
portanto, um processo de se interpretar a história, entender
sua ideia central, os personagens, suas ações, imaginá-los, assim
como os espaços, e iniciar a criação de metáforas visuais para
reescrever este roteiro em imagens. Este processo é importante
e delicado, pois é relativo ao profissional da direção de arte, mas
também diz respeito ao diretor do filme. Por isso, é fundamental
que haja um bom relacionamento de trabalho entre estes dois
profissionais, que precisam acreditar num mesmo ponto de vista a fim de comporem imageticamente o mesmo projeto, em prol
de uma mesma ideia, de um mesmo conceito. Todas as funções
devem manter uma boa relação de trabalho com a direção, é evidente, mas a direção de arte atua ao lado do diretor como um
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verdadeiro colaborador e eles precisam estar afinados. O diretor
de arte John Stoll alerta:
Todos os técnicos estão lá para ajudar e servir ao diretor. Se o designer e o diretor discordam sobre a
interpretação fundamental do roteiro então, é claro,
vão acontecer muitos problemas. Por exemplo, um
roteiro pode ser romântico para o designer e sórdido para o diretor. Como a interpretação do roteiro
vai afetar o tipo de design que ele vai produzir, ele
precisa resolver esse aparente conflito num dos primeiros estágios do trabalho. [tradução da autora]
(STOLL apud MARNER e STRINGER, 1974, p.50)

Mas a função da direção de arte precisa atuar em colaboração com todos os outros departamentos do filme. Isto faz
com que o diretor de arte precise conhecer amplos assuntos –
não apenas sobre projeção arquitetônica de espaços, sobre indumentária, composição plástica, história da arte e construção
de personagem, mas também sobre lentes, câmeras, fotografia,
iluminação e logísticas de produção.

É claro que existem diretores de arte mais especializados
em algumas dessas áreas, profissionais que são mais ágeis em
projetar espaços, outros que lidam melhor com a questão do
figurino, outros que são especialistas em criações digitais ou
efeitos especiais. O que precisamos saber é que, mesmo assim,
um diretor de arte precisa estar apto a pensar em como lidar
com qualquer uma dessas tarefas quando for chamado para um
projeto e precisa saber combiná-las da melhor forma a fim de

tornar a história que se está contando, crível. (HALLIGAN, 2012,
p. 8)

No Brasil, temos um diretor de arte que concebe a visualidade, também em parceria com o diretor do projeto e o diretor de
fotografia, sintetizando uma “trindade criadora”. E a intensidade
de sua atuação como criador dessa construção visual vai depender da mente do diretor ser mais visual ou menos visual. Sobre
casos de diretores menos visuais, Marner e Stringer (1974, p.50)
colocam que “diretores que têm um repertório mais literário do
que visual devem deixar o design completamente para o [production] designer.” Assim, evidentemente, se o diretor passar para o
diretor de arte apenas um pouco do que ele imagina visualmente para o projeto, sobra mais espaço para que o diretor de arte
crie. E, considerando que haja essa deficiência na elaboração visual da história, o diretor de arte precisa estar lá para auxiliá-lo
a traduzir suas ideias, suas emoções, do texto para a imagem.
E disto resulta que “alguns filmes são como romances e outros
filmes são como pinturas”, como afirma o production designer
Jonathan Barry. (MARNER e STRINGER, 1974, p. 51)
Outro production designer, Scott MacGregor, confirma e
complementa a questão com seu depoimento:

Alguns diretores exercitam muito mais controle sobre minhas atividades. Michael Relph e Alexander
Mackendrick por exemplo são dois artistas e têm
ideias muito fortes sobre o que eles querem; de fato
você fica quase trabalhando como assistente deles porque eles conseguem ser muito precisos
nas visualizações deles. Nestes casos, cada esbo-

ço terá que ser aprovado pelo Diretor antes de ser
apresentado para o restante do departamento. [tradução e grifos da autora] (MACGREGOR apud MARNER e STRINGER, 1974, p.50)

Tal situação demonstra alguma incerteza na demarcação
de responsabilidades e limites de cada função e pode instaurar,
às vezes, um certo desconforto no desenrolar do trabalho para
alguns profissionais da direção de arte.

É inevitável, a partir das afirmações citadas, notar que há
(genericamente) dois tipos de diretores com que os diretores de
arte podem ter que lidar. É da necessidade de se ter que lidar
com um desses dois tipos de direção, que depende a complexidade da atuação dos diretores de arte. Como se pode notar, em
uma situação, ele pode propor a visualidade da cena ao diretor
e, em outra, deve executar uma visualidade já proposta pela direção.
E, não ingenuamente, um deles faz a colocação sobre o fato
disto (a possibilidade de se ter um diretor mais literário ou mais
visual) resultar em dois tipos de filmes diferentes – comparando-os a “romances” e a “pinturas”, respectivamente, referindo-se
a filmes de maior valorização dos diálogos ou das imagens em si.

1.1.1.4. Elaboração plástica e a criação de metáforas
visuais
Em geral, aqui e fora do país, os diretores de arte, ou pro-
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duction designers, são os encarregados por construir metáforas
com imagens, pois estão lidando com uma linguagem artística e
poética – a do cinema. Para captar uma história impressa em um
roteiro em toda a sua profundidade e sensibilidade, é preciso
não ser literal ao transpor tais ações e situações para imagens.
Como concorda LoBrutto (2002, p. 27):
O método para encontrar um conceito de direção
de arte e uma conexão poética entre um conteúdo e
um estilo visual define o trabalho do diretor de arte.
[...] Um desenho de metáforas é uma imagem visualmente empregada pelo diretor de arte para criar
uma analogia poética que materialize a história e os
personagens; especificamente, isto é uma alusão associada ao personagem. [...] O desenho de metáforas
pode ser visto e interpretado pelo público ou pode
ser uma via escondida para o diretor de arte incluir
ideias subconscientemente. [tradução da autora.]7

As questões plásticas de cor, forma, textura e composição
– léxicos da construção visual – são, por isso mesmo, do interesse de todos os membros do departamento da direção de arte,
mas, principalmente, interessam ao diretor de arte que concebe a visualidade da obra e supervisiona sua realização pelos de7 The method of finding a design concept and a poetic connection between content
and visual style defines the job of the production designer. […] A design metaphor is
a visual image employed by the production designer to make a poetic analogy that
informs the story and characters; specifically, it is an associative allusion to the character. […] Design metaphors can be seen and interpreted by the audience or can be a
hidden avenue for the production designer to subconsciously impart ideas. (LOBRUTTO, 2002, p. 27)
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mais membros de sua equipe.

Considerar, portanto, as qualidades plásticas e psicofísicas
das cores no momento da concepção de um cenário, bem como
de um figurino, é bastante importante para a construção das paletas. Sendo assim, é muito útil que o profissional tenha estudado sobre estas potencialidades da cor e que tenha construído
para si um amplo repertório de artes visuais. Estes conhecimentos farão com que o profissional conte com um maior “vocabulário”, a fim de tornar seu trabalho mais expressivo. Afinal, texturas podem ser sentidas em uma parede, em tecidos do cenário
ou dos trajes de cena, bem como as formas e, o resultado plástico
de tudo isto interfere no modo com que absorvemos a imagem e
a narrativa proposta por ela.
Assim como nas pinturas, fatores como simetrias e assimetrias, equilíbrio e desequilíbrio na composição dos quadros,
níveis de profundidade em planos, construção com perspectiva
em diferentes ângulos modificando a impressão que se tem da
cena, uso dramático de objetos e peças do vestuário, a iluminação, contrastes de cor e luminosidade, compõem a cena e transmitem uma ideia.

Há uma estreita relação da direção de arte com a direção
de fotografia e isso pode ser sentido facilmente quando notamos
que a cor depende da incidência da luz para existir. E, variando
as incidências, variam também suas tonalidades, o que influencia diretamente a composição de paletas. Uma luz pode também
criar efeitos dramáticos, vinda de uma fonte irreal e, mesmo
vinda de fontes naturais de luz, como uma janela, podem criar
uma interessante ambiência, como grandes pintores já pude-

ram comprovar. Sabendo disso, a iluminação, também constitui
um forte recurso plástico e que precisa ser previsto ou, razoavelmente pensado, também pelo diretor de arte. Ainda que seja reconhecidamente da alçada da direção de fotografia, é necessário
dizer que o conhecimento de suas potencialidades auxilia o departamento de direção de arte, sendo para ele, de fundamental
importância. Isto sem falar que estes recursos de iluminação podem ser usados também como elementos de cenografia se postos em cena, como velas, luminárias e lustres.

A direção de arte também pode elaborar relações temporais, tornando clara ou difusa a noção de duração da narrativa,
podendo estabelecer o que vem antes e o que vem depois na diegese8, qual a época em que se passa a história, construindo elipses de tempo, digressões ou ainda alargamentos temporais que
surtem efeitos psicológicos e emocionais acerca da percepção
da narrativa.
Sonhos e memórias também entram em representações
em que o tempo inexiste ou existe de uma forma diferente, mas
não só. Sendo da ordem do inefável, estas representações são
trabalhadas também pela direção de arte, podendo surtir efeitos
surrealistas ou impressionistas nas cenas compostas. Às vezes,

8 Diegese é a trama de ficção criada pelo autor para a história. Ou, ainda: “[...] a
partir dos estudos da narrativa cinematográfica de Étienne Souriau (que chamava
diegese àquilo que os formalistas russos já haviam chamado fábula) aplicados por
Gérard Genette à narrativa literária, considera-se diegese o conjunto de acontecimentos narrados numa determinada dimensão espácio-temporal, aproximandose, neste caso, do conceito de história ou intriga.” E-Dicionário de termos literários.
Disponível em: < http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&link_
id=742:diegese&task=viewlink> Acesso: 20 jan. 2015.

podem chegar a construir a tônica dominante de todo o projeto,
influenciando em toda a sua estética.

Todas estas são questões inerentes à elaboração conceitual do filme e que devem se estabelecer, portanto, na fase de pré-produção do projeto.

1.1.1.5. Decupagem visual / Shooting script
Fora do Brasil, o próximo passo, logo após imaginar como
“reescrever o roteiro por imagens”, em fase de elaboração de
conceitos visuais, passa-se em análise uma decupagem visual
(ou shooting script) em que é possível visualizar os planos, os
enquadramentos, a marcação de câmera e movimentação dos
atores. Este documento possibilita uma previsão sobre como a
cenografia será enquadrada, de modo a poder economizar tempo e dinheiro do departamento ao construir e trabalhar em detalhes finos apenas onde isto for necessário. Para que isso aconteça, é necessário um extremo planejamento que nem todas as
produções nacionais têm. Os motivos para nossas produções
nem sempre contarem com este planejamento passam pelo despreparo de algumas, mas podem passar também por um desejo
de maior liberdade para se criar improvisos em cena. O que, neste caso, pode privilegiar a elaboração do trabalho com os atores,
mas talvez possa resultar, em alguns casos, num trabalho não
muito preciso em termos de composição de imagem.
O diretor francês Jean-Pierre Jeunet defendeu esta prática
no documentário anexo ao DVD de O fabuloso destino de Amelie
45

Poulain, dizendo que se você tem um planejamento visual minucioso para o filme, isto, em vez de engessar o seu trabalho de diretor, oferece a tranquilidade necessária para que ele, depois de
ter cumprido o que constava em seu planejamento, possa improvisar como quiser. Afinal de contas, já “garantiu” o que era necessário de acordo com o seu pensamento original, sem precisar
se interromper durante as filmagens para decidir o que será feito no próximo plano. É um procedimento que teoricamente poupa tempo e energia, possibilitando margens para o improviso.

1.1.1.6. Orçamento
Em seguida, é necessário encarar as questões de orçamento. No Brasil, as questões orçamentárias ficam a cargo dos profissionais de produção do departamento de arte – como o produtor de arte, o produtor de objetos e o produtor de figurino,
que ajudam a dimensionar o orçamento e a dar os parâmetros
de custos. O diretor de arte não costuma se preocupar com valores a ponto de conseguir prevê-los. O que parece acontecer de
maneira diferente fora do país, como exemplifica este comentário de um production designer britânico:
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Você sabe quanto um cenário vai custar, você está
falando sobre um cenário de uma sala de estar custar entre quatro e sete mil, um cenário composto de
cozinha, corredor e escadas custa doze mil. Quando você lê o roteiro, automaticamente contabiliza
os custos e então os props, talvez 600 libras, e você

apenas os acrescenta. Isto não é muito difícil. É claro, você sabe que tudo o que você calcular para baixo, pode faltar, porque há todo o tipo de coisas que
não são solicitadas no roteiro. Para designers inexperientes isto pode ser um pesadelo. (BARNWELL,
2004, p. 49)

Esta visão de “produção” parece diferenciar o trabalho
do production designer frente ao nosso diretor de arte, que não
costuma ter uma dimensão de verba tão clara.

Talvez por isso, no Brasil, tenhamos mais recentemente,
nas grandes produções, a figura do coordenador de arte. Ele se
encarrega de administrar estas questões orçamentárias com rigor, liberando esta preocupação do diretor de arte e supervisionando os produtores do departamento, no caso de possíveis falhas.

1.1.1.7. Cronograma
Em termos de tempo de trabalho, a primeira divisão que
se pode imaginar é quanto irá durar o período de pesquisa e produção do filme e quanto irá durar o período de filmagens. Dessa
forma, após uma decupagem completa do roteiro, consegue-se
entender quanto tempo se tem para planejar os cenários e personagens e, em termos de importância dentro do roteiro, quanto se deve demandar de produção e de detalhamento em cada
um dos cenários e personagens. Isso evitará, logicamente, que se

gaste tempo excessivo em questões mais simples ou que acabe
faltando tempo e energia para solucionar questões mais complexas.

Tão logo for liberado o primeiro plano de filmagem pelos
assistentes de direção, um cronograma mais específico começa a ser elaborado. Deve-se considerar neste momento, entre as
maiores dificuldades, alguns quesitos. Um deles é a complexidade de construção, pois cenários maiores, por exemplo, construídos totalmente em estúdio, demandarão bastante tempo, muitos
profissionais e algumas etapas até chegar ao acabamento final.
Estes, portanto, precisam começar a ser planejados e construídos antes. Da mesma forma, cenários com grande refinamento
de detalhes, precisam ser minuciosamente planejados e muita
pesquisa precisa ser feita até que se alcance o resultado imaginado pelo diretor de arte. Outro aspecto a se considerar, às
vezes, é a disponibilidade da locação. Se o cenário será montado em uma locação e serão necessárias algumas intervenções,
ainda que mínimas, é preciso saber quando se pode entrar nela.
Esta data certamente irá determinar o posicionamento deste cenário no cronograma.
É preciso estar sempre atento aos comunicados enviados
pelos assistentes de direção, pois podem surgir algumas mudanças pelo caminho. Por exemplo, planos de filmagem costumam
mudar e, se isto acontece, com certeza também todo o cronograma do departamento de arte será alterado.
No Brasil, o cronograma costuma ser mais dimensionado
pelos profissionais de produção (de arte, de objetos e de figurino), que cuidam da logística do departamento ou também pelo

coordenador de arte, que tende a entrar nos projetos em que a
demanda de trabalho é muito grande, mas sempre em concordância com o diretor de arte.

1.1.1.8. As funções do departamento de direção de arte
dentro e fora do Brasil
Com relação ao restante das funções, comparando os mercados externo e interno, podemos notar que existem muito mais
funções preenchendo os departamentos de arte, fora do país, do
que temos nos nossos departamentos, no Brasil. Disto resulta
que nossos profissionais acumulam muito mais demandas.
Nas equipes de fora, temos uma grande quantidade de
técnicos executando e produzindo tudo o que for demandado
pelo diretor de arte. No topo da hierarquia, portanto, tem-se o
production designer, logo abaixo, o art director, seguido de set
decorator, set designer e o property master. Só depois vêm os demais, submetidos ao trabalho destes primeiros.

Para fazer um comparativo, observemos, primeiro, o seguinte organograma. Nos nossos departamentos de arte, no Brasil, temos, em geral, uma estrutura como esta:
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Diretor	
  de	
  arte	
  

Cenógrafo	
  

Assistente(s)	
  	
  
de	
  cenograKia	
  

Produtor	
  de	
  arte	
  /	
  	
  
Coordenador	
  de	
  arte	
  

Assistente(s)	
  	
  
de	
  produção	
  de	
  arte	
  

Produtor	
  de	
  objetos	
  

Assistente(s)	
  	
  
de	
  produção	
  de	
  objetos	
  

Chefe	
  de	
  cenotecnia	
  e	
  
Cenotécnico(s),	
  
pintor(es)	
  de	
  liso,	
  
pintor(es)	
  de	
  arte,	
  
marceneiro(s),	
  
serralheiro(s),	
  
tapeceiro(s),	
  artista(s)	
  
gráKico(s)	
  
Contrarregra	
  
Tapeceiro(s),	
  
aderecista(s),	
  
costureira(s),	
  efeitista(s),	
  
artista(s)	
  gráKico(s)	
  
Camareira	
  

Figurinista	
  

Assistente(s)	
  	
  
de	
  Kigurino	
  

Produtor	
  de	
  Kigurino	
  

	
  

	
  

Maquiador	
  /	
  
Caracterização	
  

1.1.1.9.	
  Decupagens,	
  reuniões	
  e	
  pesquisas	
  

Costureira(s),	
  
bordadeira(s),	
  
especialistas	
  em	
  
confecção	
  de	
  chapéus,	
  
jóias,	
  etc.	
  

	
  

No	
   período	
   de	
   preparação	
   do	
   filme,	
   como	
   foi	
   colocado,	
   o	
   diretor	
   de	
   arte	
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estabelecerá	
  seus	
  conceitos	
  e	
  fará	
  suas	
  pesquisas	
  de	
  referência	
  para	
  alimentar	
  e	
  
estimular	
   a	
   criação	
   daquele	
   universo	
   da	
   diegese.	
   Isto	
   feito,	
   ele	
   deve	
   chamar	
   os	
  
outros	
   profissionais	
   que	
   irão	
   integrar	
   o	
   seu	
   departamento.	
   O	
   produtor	
   de	
   arte	
  
(ou	
  o	
  coordenador	
  de	
  arte,	
  se	
  houver)	
  pode	
  ser	
  chamado	
  primeiro,	
  para	
  auxiliá-‐

1.1.1.9. Decupagens, reuniões e pesquisas
No período de preparação do filme, como foi colocado, o
diretor de arte estabelecerá seus conceitos e fará suas pesquisas de referência para alimentar e estimular a criação daquele
universo da diegese. Isto feito, ele deve chamar os outros profissionais que irão integrar o seu departamento. O produtor de arte
(ou o coordenador de arte, se houver) pode ser chamado primeiro, para auxiliá-lo nesta tarefa.

Definidos os integrantes da equipe, eles terão contato com
o roteiro e farão previamente cada um a sua decupagem9, preparando-se para a primeira reunião com o diretor de arte. Nessa reunião, o diretor de arte irá apresentar a eles sua pesquisa de referência, que pode abranger recortes de revista, jornais,
materiais de arquivo, filmes de ficção e documentários e/ou os
primeiros esboços representativos da visualidade que ele está
construindo mentalmente.
Esta primeira reunião é muito importante pois ali os membros do departamento terão a chance de checar, com o diretor de
arte, as impressões advindas de suas primeiras leituras do roteiro. As anotações feitas em decupagem pelo produtor de objetos,
pelo produtor de arte/coordenador de arte e pelo figurinista são
colocadas para o diretor de arte e dúvidas são sanadas. As demais dúvidas e colocações serão feitas um pouco depois, dentro
de uma semana ou um pouco mais, na reunião de “análise téc-

9 A decupagem referida é uma listagem de elementos constitutivos da cena, uma
separação dos elementos que precisam ser providenciados por cada um dos departamentos.

nica”, que irá reunir todos os “chefes” de equipe do filme, com o
pensamento sobre construção do filme em estágio mais adiantado. Entende-se que, então, estarão presentes: diretor, assistente
de direção (para ajudar a organizar a reunião e auxiliar o diretor
no que for preciso, ler o roteiro, por exemplo), diretor de arte,
produtor de objetos, produtor de arte/coordenador de arte, figurinista, diretor de fotografia, diretor de som. Assistentes podem
participar dessa reunião representando seus chefes ou acompanhando-os, dependendo da demanda de cada trabalho. Esta reunião, em geral, é ainda mais imprescindível, pois nela o roteiro
será lido, sequência a sequência, perante todas as competências
do filme. A cada sequência, todos podem, e devem, fazer suas observações sobre como pensam em resolver os elementos constitutivos das cenas.

Por isso, é importante que cada profissional tenha feito
uma decupagem mais aprofundada até esta ocasião, na qual se
checam todas as opções dadas pelo roteiro sobre determinado
espaço, ação, personagens... São detalhes explícitos no roteiro,
que serão exigidos. Mas há também aqueles detalhes subentendidos nas entrelinhas do texto, que podem ser imaginados pela
equipe, aquelas margens de criação que devem ser muito bem
aproveitadas, mas devem ser checadas, neste momento, para saber se são desejadas daquela forma que se está imaginando.
Passado este “pente fino”, segue-se uma etapa em que
cada um tem objetivos muito bem definidos e é necessário correr para cumpri-los no tempo exigido. No Brasil, em geral, os
tempos de preparação, pré-produção, produção e pós-produção
têm se tornado cada vez menores, evidentemente por questões

49

de custo. Infelizmente, disto resulta que os profissionais que já
necessitavam ser bastante ágeis para cumprir tantos objetivos
em tempo exíguo, precisam se desdobrar cada vez mais, em diárias quase sempre, ou sempre, mais longas do que as 12 horas
que constam dos contratos. Hoje em dia, da preparação ao fim
das filmagens, um filme ocupa cerca de três intensos meses de
trabalho.

1.1.1.10. Desenhos
Durante a preparação do filme, então, além das pesquisas
de referência imagética que o diretor de arte faz, ele também
começa a desenvolver os primeiros esboços para os cenários, às
vezes, também para os personagens, de modo a ir clareando o
que ele deseja para construir a plasticidade daquele trabalho.
Vai definindo uma paleta de cores para a história que represente a sua tônica dominante, suas nuances e viradas, vai pensando
em paletas de cores para cada personagem de modo que cada
paleta possa sintetizar sensorialmente o caráter de cada um,
sem se esquecer de que suas paletas devem pertencer à paleta
geral, inicialmente escolhida.
O desenvolvimento do trabalho da direção de arte fora do
Brasil passa necessariamente pela execução de desenhos, para
além dos desenhos técnicos arquitetônicos. Há mais de um profissional dedicado a este tipo de planejamento, como será apresentado adiante – são feitos esboços e, depois, outros profissionais refinam os traços. Hoje em dia, há quem faça estudos
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inclusive em 3D.

É interessante notar que os diretores de arte no Brasil têm metodologias diferentes. Alguns têm o costume de
fazer desenhos para os cenários de seus filmes, em níveis
mais detalhados, como um desenho de arquitetura, outros
em nível mais esboçado, sugerindo a localização dos móveis
e os volumes. Outros trabalham com recortes de superfícies e
objetos, montando-os em colagens por meio de algum programa
de edição de imagem, como Photoshop, para especificarem o que
querem em um cenário, quando têm muito claro o que desejam
para aquele ambiente. Outros, depois de apresentar referências
em fotos e pinturas, preferem esperar as pesquisas serem feitas
e, a partir do que veem nas imagens pesquisadas em campo pelos produtores, acrescentam tais elementos, quando aprovados,
nos desenhos de cenografia. E há ainda outros, que apresentam
apenas referências visuais a fim de guiar as pesquisas.

1.1.1.11. As locações e a produção de locação
Há casos em que os cenários serão total ou parcialmente
construídos em estúdio, e há outros casos em que os cenários
são montados em locações, que podem sofrer diversos graus
de interferência. Pode haver locações que foram escolhidas por
estarem muito próximas ao resultado final desejado. Há outras
que são escolhidas pelo seu potencial espacial, mas que vão sofrer inúmeras mudanças, tendo algumas paredes derrubadas,
ganhando novos revestimentos e até novos elementos estrutu-

rais. É necessário dizer que as locações não precisam ser “bonitas” necessariamente, elas precisam ser funcionais para o projeto em questão. Quem pode avaliar melhor esta funcionalidade,
além do diretor, são os diretores de arte e fotografia. O diretor de
arte deverá avaliar se para os enquadramentos pretendidos pelo
diretor, com a câmera e as lentes que serão usadas, aquela locação tem condição de dar a amplitude desejada para os quadros,
se ela tem proporções adequadas para o recuo de câmera que o
fotógrafo precisa. Diante do orçamento que se tem para o projeto, o diretor de arte tem condições também de avaliar o tamanho
do empenho do produtor de objetos para compor todo aquele
espaço a contento, conforme os combinados iniciais. Se a locação for muito grande, estiver “pelada” e não houver muita verba
para a direção de arte, instaura-se um problema – como aquele
espaço será composto? De onde virá a verba extra necessária?
Num caso como este, talvez seja necessário encontrar uma nova
locação, ou então, a produção executiva deverá reavaliar o orçamento destinado a esta função.
Em virtude disto tudo, faz-se importante destacar a importância de um profissional capacitado para a busca de locações ideais para cada cenário. Insisto neste ponto, pois a prática
no mercado cinematográfico em São Paulo mostra que, muitas
vezes, tem-se subestimado este profissional com prejuízo, pelo
menos, para o andamento das produções. O produtor de locação
deve levar em consideração em suas buscas todas estes apontamentos destacados no parágrafo anterior, que serão observados pelo diretor de arte, além de questões de iluminação que
serão notadas pelo diretor de fotografia e sua equipe de elétrica,
que englobam desde proporção e quantidade de janelas, até a

qualidade da fiação elétrica, estado das estruturas da casa para
aceitar a instalação dos equipamentos de elétrica e maquinária
que, em geral, são pesados e podem causar estragos. Há também
questões de logística, como por exemplo, é necessário que se
preveja onde serão montadas as refeições da equipe e se há condições de estacionar os caminhões de móveis e objetos, equipamentos de câmera, elétrica e maquinária, além dos equipamentos de produção. Questões relativas ao som também não podem
passar despercebidas, pois um lugar ruidoso pode inviabilizar
qualquer filmagem. Além disso tudo, é necessário também que o
produtor de locação tenha ciência do roteiro e da decupagem visual, marcações de cena, feitas pelo diretor, pois, por exemplo, se
a cena que se passa na sala de TV tem que ter ligação com a cena
seguinte, que é no quarto, esses cômodos têm que estar imediatamente próximos. Se, na locação que está sendo sugerida, para
passar de um lugar para o outro temos que atravessar a sala de
estar mais a cozinha, então ela, a priori, não serve.

Sempre é necessário muita clareza e lisura no momento
de se propor uma filmagem para os responsáveis por uma locação, mas principalmente em se tratando de residências em que
os moradores cederão o espaço para as filmagens (por empréstimo ou locação), é necessário que toda a logística do trabalho
cinematográfico seja explicada detalhadamente, desde a montagem do cenário, passando pelos dias de filmagem, sem se esquecer da desprodução que será feita. Tudo precisa ser bem explicado, colocado em contrato e acordado por ambas as partes,
que assinam estes contratos, assegurando que tudo se cumpra
exatamente como o prometido. Deve-se cumprir com os valores e prazos estipulados, sem haver surpresas para qualquer um
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dos lados. Infelizmente, por falta de orçamento, gerando uma
economia infeliz e, como em algumas produções ainda subestima-se esta função, a pessoa que fica encarregada de todas estas
responsabilidades, muitas vezes, por medo de o morador não
aceitar a proposta, e pela pressão de ter que arranjar a locação
desejada o quanto antes, deixa lacunas em suas explicações ao
responsável. O resultado dessa falta de precisão profissional é,
certamente, muito desgaste para as primeiras equipes que adentram a locação a fim de prepará-la para a filmagem – a produção de objetos e a produção de arte – que acabam tendo que se
desdobrar em explicações, jogo de cintura e muita simpatia para
que tudo saia como o previsto inicialmente. Isto, é claro, na melhor das hipóteses.
O produtor de locação, é sempre um membro externo ao
departamento de direção de arte, ele é um membro específico
do departamento de produção. Ao longo dos anos e, com a prática, ele vai acumulando contatos, pesquisando novos lugares
e desenvolvendo a sua metodologia de trabalho, concentra-se
apenas nisso. Penso que este deveria passar a ser um membro
do departamento da direção de arte, já que ele tem tanta relação
com o trabalho desta equipe. O diálogo aconteceria de maneira
muito mais direta entre ele, o diretor de arte, o cenógrafo e os
produtores de arte e objetos, quando necessário, evitando maiores desencontros.
Quando vamos observar como o trabalho que, aqui, é desempenhado pelo nosso produtor de locação, no mercado externo, notamos que, lá, ele fica a cargo de dois profissionais,
especificamente voltados para isto, e não de apenas um. Estes
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profissionais são o location manager e o location scout.

O location scout é aquele que, após reunião com o
diretor e o diretor de arte sobre as condições necessárias aos
cenários do filme, sai à caça de locações apropriadas segundo
as especificações que lhe foram apresentadas por aqueles
profissionais. Ele faz fotos, vídeos, averigua as possibilidades
de se filmar naquele espaço (segundo as mesmas necessidades
já mencionadas para um produtor de locação, nos parágrafos
anteriores) e, a partir das fotos, mostra as melhores opções para
o diretor de arte. Depois, o leva pessoalmente. Se ele gostar,
então serão apresentadas ao diretor que, então, escolhe as
melhores opções, e as visita com o restante da equipe técnica a
fim de tomar a decisão final.
É neste momento da pré-produção que entra em ação o
location manager, que é o profissional encarregado de fazer a
negociação com o dono da locação. Mas ele se mantém presente também durante as filmagens, promovendo a segurança de
todos, verificando o andamento de tudo e dando suporte caso
haja imprevistos. Ele está presente também no período de desprodução dos cenários, quando os cenários são desmontados e
os equipamentos retirados impedindo que haja qualquer prejuízo do patrimônio e garantindo que tudo seja feito conforme
estipulado no início, nos prazos e horários solicitados pelo responsável. Em produções brasileiras, todo o trabalho é feito pelo
produtor de locação se ele já for um profissional experiente, ou,
pode ser dividido com o diretor de produção, caso isso seja necessário. Mas, há vezes em que, na tentativa de economizar em
equipe, o produtor executivo propõe o acúmulo destas duas fun-

ções: direção de produção e produção de locação, por exemplo.

1.1.1.12. A relação da direção de arte com as locações
Há diretores de arte que costumam iniciar e praticamente
finalizar o desenho da cenografia, mesmo antes do fechamento
das locações. Considero esta prática bastante interessante, pois
ela demonstra que o conceito da direção de arte é traçado a partir do roteiro e das impressões passadas pelo diretor, independente do local que for ser escolhido. Ao mesmo tempo, já aponta
também para o fato de que há um desejo específico para a estrutura da locação que irá abrigar aquele cenário, o qual deve ser
respeitado no momento da escolha desta locação. A prática em
questão facilita também outras etapas pois, dessa forma, produtores de arte e objetos conseguem fazer suas pesquisas de modo
mais objetivo e focado desde o início, otimizando suas energias
nas buscas que demandarão menos tempo de trabalho.
No entanto, há diretores de arte que preferem passar à sua
equipe referências mais abrangentes, mostrando algumas imagens, cenas de filmes, desenhando alguns objetos específicos e
conversando bastante para fazer esta orientação. Aí, à medida
em que os produtores apresentam suas pesquisas, por fotos e
mostruários de materiais, o diretor de arte vai se decidindo, escolhendo os elementos componentes do cenário. Dependendo
dos profissionais envolvidos e, dependendo do tempo de pré-produção que se tem, estes elementos vão sendo agrupados em
desenhos de cenário feitos pelo diretor de arte, ou pelo cenógra-

fo, ou por ambos. São depois postos em escala em plantas baixas. Este é um diretor de arte que atua de modo mais colaborativo com os outros membros de sua equipe, apreciando sugestões
palpáveis para atender suas intenções mais abstratas e abrangentes. Este é um processo de trabalho muito rico, mas que necessariamente demanda mais tempo de execução, pois prevê o
jogo de “tentativa e erro”, que nem sempre se tem tempo de jogar.

1.1.1.13. Cenografia
Os desenhos artísticos de cenário nas produções brasileiras nem sempre são feitos (seja pelo diretor de arte, seja pelo cenógrafo), apenas os desenhos técnicos. As maquetes físicas também nem sempre são feitas, apenas quando há muitos aspectos
que envolvem determinado espaço e que precisam ser verificados, aconselha-se que se faça. Tanto o desenho técnico quanto as
maquetes são incumbências do cenógrafo ou de seu assistente,
ou ainda do assistente do diretor de arte. A vantagem da maquete física é a de que se pode manusear diretamente a peça. Mas,
hoje em dia, outra ferramenta muito usada pelos cenógrafos, são
os softwares de arquitetura. Eles são muito usados para o desenvolvimento das plantas baixas, das elevações, dos cortes laterais
e para dar a visão do cenário sob todos os ângulos possíveis, de
modo a prever todas as necessidades no momento da construção e no momento da decoração daquele cenário. Todas as medidas são colocadas em cotas para orientar:
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•		
os produtores de arte que podem, assim, calcular
melhor as quantidades dos materiais a serem comprados;

•		
os cenotécnicos, sobre as proporções exatas das
estruturas que serão construídas ou recobertas;

•		
os produtores de objetos, que necessitam saber
exatamente o tamanho dos espaços que irão compor e a largura
das portas de acesso para entrar com a mobília.

As plantas baixas são sempre, impreterivelmente, feitas,
pois elas auxiliarão, não apenas os profissionais do departamento de direção de arte, como o departamento de fotografia, que
precisa estudar o posicionamento dos refletores, cabeamentos,
equipamentos de câmera e a própria câmera em cada cena.

A função de cenógrafo, no Brasil, parece equivaler a uma
mistura de duas funções internacionais: a do set designer, que
desenha os cenários, artisticamente e não necessariamente apenas desenhos técnicos, e a do draftsman, que só faz desenhos
técnicos, “dissecando” plantas-baixas, vistas, cortes e elevações
nos mínimos detalhes. Conforme LoBrutto apresenta:
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O set designer é responsável por desenhar e supervisionar a construção de cenários baseado nas ideias
e estímulo do diretor de arte (production designer).
Um set designer pode ser trazido para desenhar um
ou vários cenários, ou, em uma pequena produção,
este trabalho pode ser feito pelo art director ou pelo

diretor de arte (production designer). O set designer,
é chamado pelo diretor de arte (production designer)
pra planejar e criar os desenhos de elevação usados
na construção de um cenário, desenhar as plantas-baixas baseado nos conceitos, descrições, ou desenhos conceituais e então supervisiona a construção
do cenário e qualquer modificação solicitada pelo
diretor de arte (production designer) ou pelo diretor.
O set designer colabora com o diretor e com o diretor
de fotografia para planejar como o cenário será usado e fotografado. [tradução da autora] (LOBRUTTO,
2002, p. 44)10

O draftsman faz desenhos técnicos que detalham
uma planta para construir o cenário. Eles são precisos, criam desenhos técnicos uniformes em escala exata. Fazer esses desenhos para um filme é
o mesmo que fazer qualquer planta arquitetônica
[...] [tradução minha] (LOBRUTTO, 2002, p. 56)11

Outro profissional que desenha é o production illustrator,

10 The set designer is responsible for designing and supervising the construction of
sets based on the ideas and input of the production designer. A set designer can be
brought in for one or all sets to be designed, or on a small production, this job can
be done by the art director or production designer. The set designer, brought in by
the production designer to plan and create the elevation drawings used to construct
a set, drafts blueprints based on concepts, descriptions, or conceptual drawings and
then oversees construction of the set and any modifications ordered by the production
designer or the director. The set designer collaborates with the director and director
of photography to plan how the set will be employed and photographed. (LOBRUTTO,
2002, p. 44)
11 The draftsman makes technical drawings that detail a plan to build a set. They are
precise, uniform technical drawings created to exact scale. Drafting for a film is the
same as any architectural plan (…) (LOBRUTTO, 2002, p. 56)

que faz elaborados desenhos, de acabamento bem mais fino, de
determinados cenários mais complexos (por exemplo, de filmes
fantásticos ou históricos) para demonstrar de maneira mais precisa como o cenário precisa estar finalizado em termos de detalhes, cor e textura.

Conforme as locações vão sendo definidas e os cenários
vão tendo seus desenhos e plantas baixas finalizados, os atores
vão sendo escolhidos, bem como suas agendas (em geral complicadas, pois são profissionais que se dividem em uma série
de compromissos diferentes), o primeiro plano de filmagem vai
sendo construído e distribuído à equipe pela assistência de direção. É por meio da escala de sequências apresentada neste plano e pela dificuldade encontrada na execução de cada cenário,
que as pesquisas são norteadas. Isto é, baseando-se na ordem de
filmagem explicitada pelo plano, sabemos que é preciso viabilizar com urgência os cenários que serão filmados nos primeiros
dias. E sobre o grau de dificuldade, depreendemos que um cenário que será montado em uma locação vazia, e possui vários ambientes, certamente demandará mais atenção do que aquele que
será montado em uma locação quase pronta (ainda que locação
“quase pronta” raramente exista), com um ambiente só. É preciso avaliar e ponderar sempre esses dois “vetores”.

1.1.1.14. Coordenação de arte e produção de arte
Sobre a coordenação de arte e a produção de arte é preciso fazer uma consideração. Antes, pelo menos no mercado de

São Paulo, havia apenas a figura do produtor de arte, sem coordenador de arte. Atualmente, há produções cinematográficas em
que se vê apenas o produtor de arte, há outras em que se tem os
dois profissionais e, há ainda outras, em que pode-se ver apenas
o coordenador de arte, acumulando as duas funções. Em livro recentemente publicado pela diretora de arte Vera Hamburguer12,
aponta-se apenas o coordenador de arte na equipe. Já a diretora de arte Lia Renha, em entrevista para esta pesquisa, afirmou
discordar da necessidade desta figura no departamento. Já a diretora de arte Yurika Yamasaki, afirmou também em entrevista
para o presente trabalho, sobre a presença relativamente recente, da figura do coordenador de arte, como um profissional que
se pode ter na equipe em alguns casos, dependendo da demanda
do projeto, para agilizar a sua execução.

Há um desejo de clarear um pouco mais as funções, até
para que se possa trabalhar melhor dentro das equipes, para
que se possa entender melhor o que cobrar de cada profissional e para que o trabalho de cada um possa ser o melhor possível aproveitado. No entanto, ainda há algumas controvérsias
no modo de trabalho destes profissionais quando se verifica sua
atuação em estados diferentes do país.
Muito desta confusão, se deve a um problema de formação
dos profissionais em questão. Não há exatamente um centro de
formação consistente voltado estritamente para os profissionais
da direção de arte13.
12 HAMBURGER, Vera. Arte em cena – A direção de arte no cinema brasileiro. São
Paulo: Editora Senac. 2014.
13 Há cursos livres voltados para a direção de arte em cinema, geralmente localiza-
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O produtor de arte cuida de toda a parte estrutural do cenário, no sentido de produzir materiais para viabilizar o que o
cenógrafo e o diretor de arte haviam criado e posto em desenhos. Por exemplo, o produtor de arte pesquisa materiais como
tintas, revestimentos tais como papel de parede, pisos, forros e
forrações, pedras, madeiras, laminados diversos etc., para dar
acabamento a construções cenográficas, mas também aqueles
materiais para dar estrutura, tais como sarrafos, madeira, barras de ferro etc., dependendo da necessidade que se estabelecer.
Ele pesquisa materiais e preços, faz o orçamento de tudo o que
foi pesquisado e que será necessário para as construções, aprovando os elementos de sua pesquisa junto ao cenógrafo, que irá
decidir o que deve ser comprado.
O produtor de arte também providencia a retirada destes
materiais, a entrega de tudo nas locações ou estúdio, acompanha
pessoalmente (ou um de seus assistentes), inclusive para checar
se tudo foi entregue como o combinado, na quantidade pedida
e para checar com os cenotécnicos se o material atende às necessidades reais ou se é preciso fazer algum ajuste (imprevistos
quase sempre acontecem). Sendo assim, os produtores de arte
providenciam e coordenam também o transporte destes materiais. E, se necessário, providenciam o transporte de sua equipe de profissionais, cenotécnicos e demais artesãos, no caso do
galpão de construção (ou estúdio) ser em algum lugar isolado.
Além disso, preocupam-se com o transporte de peças desenvolvidas separadamente e que depois precisam ser movidas para o
dos em grandes centros como as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas não
um curso de graduação, como são as demais formações.
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cenário, por exemplo.

O produtor de arte deve se preocupar também com alguma “manutenção” para estes profissionais durante o período
de construção dos cenários ou intervenção em locações, como
por exemplo: água, café, tickets para almoço em número correto
(eles geralmente precisam ser retirados diariamente com a produção), lanche para a tarde, principalmente em dias em que a
diária de trabalho se estende.
O produtor de arte acompanha a construção dos cenários do ponto de vista também da construção. Correspondente de certa forma também ao construction coordinator que, segundo LoBrutto, é “responsável pela construção dos cenários,
segue os desenhos de trabalho e projetos do departamento de
arte e supervisiona a equipe de construção”. [tradução da autora] (LOBRUTTO, 2002, p. 48)14. Esta equipe é a de cenotecnia,
que abrange:

•		
o(s) chefe(s) de cenotecnia, que responde(m) por
todos do grupo e comanda(m) o andamento das demandas exigidas;
•		

Marceneiros, que cuidam das estruturas feitas

14 The construction coordinator, responsible for the building of sets, follows the
working drawings and drafting of the art department and supervises the construction crew. The set is built to the exact specifications of the plan. There are professionals who specialize in construction coordination for film production design. Set
construction differs from conventional construction in several distinct ways. A set is
not a permanent structure; it often is a two or three wall construction.

com madeira;

•		
Serralheiros, que confeccionam estruturas de
ferro e outros metais, por exemplo, uma grade de ferro para um
cenário de uma cela de prisão, janelas com barras de ferro etc.;

•		
Pintores de liso, que fazem pinturas simples, lisas, no sentido de não possuírem efeitos ou acabamentos diferenciados;
•		
Pintores de arte, que fazem pinturas especiais,
imitando texturas de outros materiais, por exemplo, madeira,
pedra, ladrilhos hidráulicos etc. Ou ainda, imitam superfícies
sob o efeito do tempo, criando a impressão de envelhecimento
com manchas e descascados, impressão de bolor, umidade, limbo, musgo, entre muitas outras;
•		
Aderecistas, que para a produção de arte irão
confeccionar elementos especiais e estruturais da cenografia,
como uma “gárgula” ao lado de uma janela, que seria um elemento arquitetônico do próprio prédio e, neste caso fictício, é
postiço;

(Uma junção destas duas competências - a do pintor de
arte e a do aderecista - parece resultar na função de scenic artist,
que trabalha artesanalmente produzindo elementos especiais
que necessitam da criação ou intervenção com pintura.)

•		
Tapeceiros, que podem trabalhar com revestimentos ou confeccionar, por exemplo, grandes cortinas em uma
locação de pé direito muito alto, ou em um cenário que preveja
um palco com grandes cortinas;

•		
Artistas gráficos, que, para a produção de arte,
cuidam da arte gráfica de grandes cartazes, outdoors, placas de
sinalização em ruas, letreiros em fachadas – elementos estruturais.

•		
Pode haver outros profissionais ou artesãos específicos conforme o projeto solicitar. (Por exemplo: se o projeto
se passar em uma grande cidade, haverá um tipo de necessidades e, se for em área de mata fechada, simulando se passar no
ano de 1600, haverá outras necessidades completamente diferentes.)

Já os coordenadores de arte cuidam da logística de toda a
equipe de arte, em vários aspectos. Eles são os responsáveis pelo
orçamento de todo o departamento no sentido de checar se os
gastos estão dentro dos limites estabelecidos. Assim, o produtor de objetos faz o seu orçamento, o produtor de figurino também faz o seu, mas esses orçamentos devem ser apresentados
primeiro ao coordenador de arte, para serem “afinados” dentro
do departamento e, só depois, serem apresentados ao produtor
executivo do filme.
Acumulando as funções, produtor de arte e coordenador
de arte, na figura única deste segundo profissional, resulta que
o coordenador então, faz a pesquisa de campo, faz o seu próprio orçamento, acompanha o orçamento dos demais produtores do departamento de arte (de objetos e de figurino), acompanha a logística de transporte desses produtores (verifica se há
transporte adequado para as retiradas de objetos, a quantidade
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de ajudantes para realizar estas retiradas, fazer as montagens e
também as devoluções) e organiza as prestações de contas semanalmente ou a cada duas semanas com o departamento financeiro. É preciso dizer também que este profissional acompanha muito de perto a construção dos cenários, dando suporte ao
cenógrafo.

Grandes ou pequenas áreas verdes, também costumam
ser da responsabilidade de produtores de arte. Árvores são retiradas ou plantadas, criam-se jardins, com grama, arbustos, são
feitas hortas como se há anos elas já estivessem ali, entre outros exemplos possíveis. Em São Paulo, grandes floriculturas e,
principalmente o CEASA, grande feira em que está concentrada enorme variedade de plantas de todos os tamanhos e procedências, são os locais mais procurados para este tipo de produção. Lá, se pode negociar pessoalmente com os fornecedores
que são, na maior parte das vezes, os próprios agentes do cultivo, fornecendo todo o tipo de informação referente ao plantio e
à manutenção das plantas. Pequenas plantas, como por exemplo
as cultivadas em vasos, que podem variar entre plantas decorativas (de folhagem, flores) e hortaliças, ficam a cargo da produção de objetos. Muitos cantinhos de cenários podem ganhar vida
com a presença de plantas, sejam vasinhos de tempero na janela
de uma cozinha, um jarro com flores ou uma grande folhagem
na entrada de um apartamento. Fora do Brasil, segundo a “escola” americana de cinema, há o greensman, que é um profissional
exclusivamente voltado para estas necessidades. O greensman
é considerado, segundo Rizzo, uma extensão da equipe de set
dressing. (RIZZO, 2005, p.37)
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1.1.1.15. Produção de objetos
O produtor de objetos, por sua vez, também possui uma
função muito importante, pois constrói ativamente o universo
dos personagens por meio de tudo o que eles “colecionam” em
seu entorno, desde sua mobília até os menores e mais cotidianos
objetos. O trabalho do produtor de objetos começa quando ele
lê o roteiro, constrói suas impressões sobre a história, sobre os
personagens e faz a sua decupagem. Nesta decupagem, procura
destacar primeiro, sequência a sequência, os objetos que são citados no roteiro, que são chamados de props15 ou “pertences de
cena”.
Uma decupagem bem feita de objetos vai guiar melhor o
trabalho de pesquisa do produtor de objetos e seus assistentes,
que saberão exatamente tudo o que precisam encontrar. Como
já foi dito, há muitos itens que são mencionados, mas há muitos
outros ainda que não foram citados e que dependem da imaginação criativa deste produtor de objetos.
Por exemplo: a sequência começa na cozinha de uma república de estudantes, mas em termos de ação e descrição, o roteiro só menciona o cenário, o ambiente e que “Fulano organi-

15 Props é abreviação da palavra inglesa properties, que designa pertences e, no
caso do cinema, designará os “pertences de cena”. Props é tudo aquilo que é citado
no roteiro e será manipulado pelos atores, e são também todos aqueles objetos
próprios do personagem que, mesmo que, às vezes, não tenham sido citados, como
por exemplo a carteira, os documentos, o chaveiro do carro, a mochila de viagem,
compõem o personagem e suas cenas.

za a mochila”. Sabe-se que “mochila” é props de Fulano. Mas é
props também todo o material que ele estiver organizando para
guardar dentro dela. Se é um estudante, como descrito, ele pode
estar organizando cadernos, livros, estojo com lápis, caneta, borracha, talvez uma pequena garrafa de água, uma velha blusa de
moleton ... Sobre a mesa pode haver celular, um prato com farelos de um lanche feito durante uma tarde de estudos, um guardanapo usado, e outros elementos podem ser escolhidos conforme o perfil deste estudante. Pode ser que haja toalha de mesa
ou jogo americano (checar o que preferem, uma dessas duas opções ou a mesa sem nada). Enfim, tudo isso são alguns objetos
possíveis para figurarem sobre a mesa. Que podem não estar no
roteiro, mas podem ser sugeridos pelo produtor de objetos para
dar vida à ação do personagem, para o cenário que ele habita,
dizer um pouco sobre a sua personalidade. Afinal, que tipo de
mochila ele usaria? Super moderna e de uma marca cara? Mais
clássica, sóbria, de couro? De lona, estilo exército? Está gasta,
ou “extremamente gasta” com um remendo na alça? Tudo isto
acrescenta informações importantes, desde a idade do personagem, seu estilo de vida, classe social, até outras mais subjetivas.
Diferentemente do teatro, em que os elementos da cenografia,
geralmente, são vistos a uma distância maior pelo público, no
cinema, a câmera pode registrá-los a uma distância mínima, de
modo que o menor detalhe pode ser notado pelo espectador.
Pegando este mesmo exemplo, se a cozinha da república é
um cenário que vai aparecer em outras cenas, inclusive, tem-se
que pensar em todo o restante do mobiliário para este ambiente. Como é uma república, talvez a mesa seja mais antiga, herdada da casa dos pais, ou talvez da avó, de algum dos estudantes,

ou ainda, comprada em uma loja de móveis usados. As cadeiras
podem ser uma de cada tipo e talvez não haja muitas. A fruteira pode ser um carrinho de supermercado. Sobre a pia, provavelmente haja muitas louças sujas. Moram ali muitos ou poucos
estudantes? O pano de enxugar os pratos certamente não estará
limpinho. E, aliás, há um pano para enxugar louças? O que mais
pode haver nesta cozinha que possa contar quem são estes personagens que habitam este cenário? Tudo vai depender também
da condição financeira do personagem, de sua classe social, da
sua idade, do curso que os estudantes fazem na faculdade, por
exemplo.

Após elencar todos os elementos que podem figurar em
cada um dos ambientes de todos os cenários, e todos os props
de cada um dos personagens, coloca-se tudo isto em uma planilha, separando por cenário e por ambiente. Sugere-se que se faça
isso, pois este procedimento facilita a organização das buscas
na fase de pesquisa e também na organização de um “orçamento aberto”. Nele, coloca-se o valor pesquisado para cada item da
decoração, quantidades, e pode-se ter uma ideia do custo final
de cada ambiente e de cada cenário, dando uma ideia precisa de
qual cenário está custando mais caro e porquê. Ao apresentar
este orçamento para a produção executiva, fica mais fácil de se
argumentar sobre o valor total.
Para se fazer pesquisas de campo de produção de objetos,
é preciso estar atento a tudo a todo instante, pois tudo pode ser
fonte de pesquisa. Tanto de referência (é esperado que este profissional seja inclusive um bom observador do comportamento
das pessoas) quanto para garimpar os elementos que irão com59

por a cena. A maioria dos objetos são sempre alugados, porque
são muitos! Para que pudesse ser feita uma compra tão significativa de móveis e objetos seria necessário que as produtoras tivessem um local para o seu armazenamento. Algumas produtoras até os têm, mas, geralmente, de forma muito mal organizada,
fazendo com que o material se deteriore dada as péssimas condições de armazenamento. Outras, mais bem organizadas, têm
até um profissional para tomar conta de tudo o que entra e sai.
Esses almoxarifados, quando bem cuidados, servem a trabalhos
futuros da mesma produtora, a ele pode-se recorrer sempre. É
como funciona em grandes emissoras, elas geralmente têm o seu
acervo. A desvantagem é que ele nunca irá se bastar. Num dado
momento, os itens começam a ficar muito vistos e correm o risco
de serem reconhecíveis nas obras, por isso sempre é necessário
recorrer a outras fontes.
E há outras saídas. Pode-se alugar objetos em lojas especificamente voltadas para este tipo de atividade. Na cidade de
São Paulo, a mais antiga é a loja “Bonsucesso”, em funcionamento desde 1964, quando alugava itens para a extinta TV Tupi. Hoje
em dia, há muitas outras e costumam ser procuradas pelo estilo
e época a que se dedicam. Há as que se dedicam a objetos mais
contemporâneos, outros mais antigos, com aspecto rústico, outros à década de 1960 e 1970, outros possuem mais itens de mobiliário, outros de objetos menores. Com a prática é que se descobrem os endereços e as especialidades de cada um. Algumas
têm identificação na fachada, outras não, de modo que estas acabam atendendo apenas os seus “fregueses cativos” ou indicações
desses clientes.
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Há também a possibilidade de abrir novos contatos, em lojas comuns. Para isso, o produtor de objetos deve ter sempre consigo uma “carta de apoio”, um documento que ele mesmo pode
redigir em papel timbrado da empresa produtora, apresentando
o filme que será rodado, destacando quem são os atores, quem
é o diretor e a produtora, de que trata a história. De posse desta
carta, faz-se um contato com um funcionário administrativo ou
gerente para que se possa explicar como se dá o procedimento
de aluguel dos objetos escolhidos16. No caso de a loja aceitar fazer a locação dos produtos, será feito um “contrato de comodato” em que se especifica o motivo da locação, que produtos serão
locados, por quanto tempo ficarão aos cuidados da produtora,
quanto será pago pela locação, de quanto será o valor do cheque caução (na grande maioria das vezes, equivale ao valor total
das mercadorias), em que cenário será usado, como será veiculado este produto audiovisual (se é cinema ou produto televisivo, se será lançado em DVD) e há também todos os dados cadastrais da produtora e da loja com quem se está fazendo o negócio.
Este contrato de comodato garante também, por meio de uma de
suas cláusulas específicas, que nenhum dano será causado aos
itens retirados. O contrato é assinado pelo responsável pela loja,
pelo produtor de objetos e pelo produtor executivo do projeto.
Dessa forma, o fornecedor está protegido, caso algum acidente
aconteça às peças alugadas e ele, obrigatoriamente, será ressarcido por qualquer dano, não ficando descontente e se tornando
16 Pode-se oferecer também alguma contrapartida de créditos no filme, em caso
de se conseguir empréstimo dos objetos escolhidos na loja, ou da marca referida,
caso se entre em contato direto com a fábrica do produto, o que é uma outra possiblidade.

um parceiro constante em demais projetos que este produtor de
objetos venha a fazer.

Todas estas missões são as incumbências do profissional
conhecido como produtor de objetos no Brasil. No sindicato do
audiovisual, ele é tido apenas como um assistente de produção,
absurdo que pode causar dificuldades caso se queira e se precise
negociar valores de cachê, mais justos e condizentes com as responsabilidades da categoria. E, para dar uma ideia de como esse
profissional é menos valorizado do que deveria, destaco que o
mesmo trabalho que é desempenhado pelo produtor de objetos
no Brasil é desempenhado no mercado internacional de outra
forma. Lá, responsabilidades muito parecidas são divididas por
uma série de profissionais, em funções separadas, como set decorator, assistente de set decorator (lead man), set dressing, set
dresser, property master e, em partes, o buyer.

Michael Rizzo, para descrever a função de set decorator,
cita um designer lendário da Universal Estúdios que afirma que
o set decorator “claramente define a câmera como um substituto para o público em termos de ponto de vista”. (2005, p. 37)
Dizendo isto, ele atesta que leva para o conceito o “passo além”
que ele aprendeu com Alfred Hitchcock, que o subtexto, “a personalidade nas entrelinhas do personagem dramático, que está
implícita no roteiro ou texto, e é interpretada pelo ator em sua
performance, pode estar implícita em termos cênicos e ser interpretada pelo decorador [set decorator]”. (RIZZO, 2005, p.37)
LoBrutto (2002) destaca as categorias da seguinte forma:

Como notado anteriormente, o set decorator é responsável pela decoração de um cenário ou locação. Decoração inclui tapetes, instalação de
practical lightings17, mobília, “tratamentos de janela”, tapadeiras e todos os detalhes da decoração
do espaço interno. A decoração precisa refletir o
período, personagens e a intenção da história.18
O lead man, ou assistente de set decorator, aluga objetos, mobília e outros elementos de decoração usados para decorar o cenário.19

A equipe de set dressing, também conhecida como
“swing gang”, trabalha sob supervisão de um “lead
man” para encontrar, concentrar e coletar elementos de decoração. [tradução da autora] (p. 45)20

O set dresser trabalha sob a supervisão do set decorator e é responsável por colocar a decoração no cenário. Um set dresser experiente tem
um repertório de mobiliário e decoração,
um senso de estilo, e um entendimento de

17 O termo practical lighting designa um tipo de luz que é usada como cenografia,
que faz parte da cenografia, como por exemplo, os candelabros de velas em Barry
Lyndon, de Staley Kubrick ou os corredores das naves espaciais em 2001 – Uma
odisseia no espaço, do mesmo diretor
18 Set decorator
As noted earlier, the set decorator is responsible for the décor of a set or location.
Décor includes rugs, practical lighting fixtures, furniture, window treatments, wall
hangings, and all details of the interior decoration of the space. The décor must reflect
the period, characters, and intent of the story.
19 The lead man, or assistant set decorator, locates objects, furniture, and other décor
elements used to dress the set.
20 The set dressing crew, also known as the swing gang, works under the supervision
of the lead man to find, gather, and collect décor elements.
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que o papel do design na contação de histórias é necessário. [tradução da autora] (p. 56)21

O property master é responsável pelos objetos
e props manuseados e usados pelos atores. Ele
trabalha com o set decorator e o production designer (diretor de arte) para identificar todos os props
necessários e é responsável por obtê-los. O property
master consulta e colabora com o production designer para identificar e então vai atrás e pega todos os
props necessários para a história. O diretor de arte
(production designer) veterano Albert Brenner explica, “As pequenas coisas como um olho de vidro
que alguém usa, ou um relógio de pulso, ou um prato de comida – este é o trabalho do props master. Ele
irá cuidar disso, mas o que ele dá para os atores manusearem, na maioria das vezes é decidido pelo departamento de arte”. [tradução da autora] (p. 50)22

O buyer, como o próprio nome diz, é o encarregado de
comprar todos os elementos que irão compor o “desenho” da di21 The set dresser works under the supervision of the set decorator and is responsible for putting the décor on set. An experienced set dresser has a background in
furnishing and decorating, a sense of style, and understanding of the role of design in
storytelling is necessary.
22 The property master is responsible for objects and props handled and used by
the actors. He works with the set decorator and production designer to identify all
necessary props and is responsible for obtaining them. The property master consults
and collaborates with the production designer to identify and then go out and get all
the props needed for the story. Veteran production designer Albert Brenner explains,
“The little things like the eyeglasses somebody wears, or a wristwatch, or the plate of
food—that’s the prop master’s job. He will take care of that, but what he hands the
actors for the most part is decided by the art department.” (LO BRUTTO. 2002. p. 50)
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reção de arte no filme, portanto, irá comprar os itens relativos a
todas as equipes: à produção de objetos, à produção de arte e até
à produção de figurino. No Brasil, as funções que foram destacadas acima são desempenhadas pelo produtor de objetos e, esta
função de buyer, no que concerne aos objetos especificamente,
também é desempenhada por ele.

Um parceiro assíduo da produção de objetos e que está
sempre atrelado a esta equipe é o contrarregra. Costumo pensar
que este profissional é uma “espécie de Macgyver”23 do set de
filmagem, já que resolve todos os problemas mais inimagináveis
e, para isso, ao contrário do agente da ficção, está sempre muito
bem equipado. Um contrarregra tem um container de ferramentas que irão salvá-lo nas mais difíceis missões. Por isso, ele instala os objetos mais delicados assim como os mais difíceis. Ele
também é encarregado de proteger os objetos no set contra acidentes como um esbarrão de uma escada da equipe de elétrica
numa estante, que irá danificá-la, ou contra furtos e outros problemas do gênero. Ele é encarregado também de checar a continuidade dos objetos em cena, manter a vela acesa na mesma
altura, se a tomada for repetida várias vezes, certificar-se de que
o copo de cena, que é o mesmo da cena passada, está no mesmo nível, por exemplo. E encarrega-se de dar aos personagens
os seus props corretamente, cuidando da continuidade também
neste sentido.
Como já foi dito, o produtor de objetos faz algumas com-

23 Personagem de um seriado americano popular na década de 1980, que sendo
um agente secreto vencia as maiores dificuldades com poucas ferramentas e inventividade extremada. A comparação é uma brincadeira, evidentemente.

pras. Ainda que comprar não seja uma prioridade e sim locar;
entretanto, em alguns casos, não se pode evitar. Os itens mais
comuns a serem comprados são itens pequenos, como materiais
de papelaria, ou aqueles que muito dificilmente seriam alugados, como sucatas e ferro-velho, ou itens que se auto consomem,
como velas, fósforos etc. e itens perecíveis, como alimentos.

Todo alimento que se consome em cena é tratado como
comida de cena e também é considerado como um objeto. Nas
produções nacionais, o próprio produtor de objetos providencia
a comida de cena, pois dificilmente trata-se de um item tão específico que não se possa comprar pronto em alguma quantidade. Em casos extremos, como por exemplo: a cena se passar em
um “almoço no refeitório de uma fábrica” – é aconselhável que
se entre em contato com os cozinheiros da fábrica em que se
vai filmar, para tentar combinar que possam atendê-los naquele
dia e, sendo assim, combina-se um preço e fornece-se o material
para a realização do almoço. Ou ainda, no caso do filme abordar
uma história em que a alta gastronomia está sempre presente
em diversas sequências, é mais aconselhável que se contrate um
serviço de catering por todo o período em que isto se fizer necessário. Assim, o catering irá atender o cotidiano das filmagens
e preparar os pratos, assim como criar a apresentação mais adequada, como o esperado para estas situações diferenciadas.

Para administrar as compras, o produtor de objetos recebe uma verba, mas nunca toda a verba do filme de uma vez, e
sim, aos poucos, uma pequena quantidade por semana ou a cada
duas semanas. É importante que o produtor e seu(s) assistente(s), ao fazer as compras, coloquem os dados da produtora na

nota fiscal (ou cupom) e se preocupem em escrever no verso de
cada nota, a lápis, a que cenário se refere a compra feita (exemplo: biscoitos para cenário de banca de revistas dos anos 80),
acrescentar a assinatura do produtor, o nome da produtora e do
projeto. Estas notas deverão ser agrupadas em ordem cronológica, anexadas a uma planilha em que descreve-se todos os dados das compras e só então entregues ao encarregado pelo setor
financeiro. Ele irá conferir a prestação e, se estiver tudo correto,
entregará ao produtor de objetos a próxima remessa de verba
e este procedimento deve se repetir até o final da execução do
projeto. Com relação aos gastos feitos com as locações, estes pagamentos podem ser feitos em cheque, por depósito bancário ou
mesmo em dinheiro, e os recibos comprobatórios ou notas de
pagamento devem ser entregues à produtora tão logo este pagamento seja efetuado.

Animais de cena requerem um cuidado e uma atenção especial e também são considerados objetos de cena. Quando há
animais na história, é necessário contatar um especialista no assunto, pois, em geral, há profissionais que treinam animais para
participarem especificamente destas situações. É surpreendente
como pode-se encontrar profissionais que adestram todo o tipo
de animais, dos maiores ao menores. A contratação de um especialista garante também que os animais não serão mal tratados
no set de filmagem. Hoje em dia há leis melhor regulamentadas
que impedem isso e fazem um controle mais rigoroso do trato
de animais. No entanto, ainda que os animais de cena sejam considerados objetos, nas produções nacionais, na maior parte das
vezes, o contato com esse especialista adestrador fica a cargo da
equipe de produção. O mesmo acontece quando é necessária a
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utilização de carros e armas de cena, que exigem documentação
regulamentada e, no caso das armas, exigem também que um
responsável esteja presente durante as filmagens.

Há alguns objetos que podem ser negociados, se ficam
a cargo do produtor de objetos ou a cargo do figurinista. Tais
como: chapéus, bolsas e mochilas, bengalas, óculos, relógio... Se
vão ser manuseados e também usados pelos personagens, geralmente surge uma dúvida: quem deve concebê-lo e produzi-lo.
Nestes casos, recomenda-se que se entre num acordo, por meio
da comunicação entre os dois profissionais.

1.1.1.16. Figurino
O trabalho do figurinista começa também a partir do roteiro. É imprescindível a ele, como a todos os outros, a leitura e
o entendimento aprofundado da história contida neste roteiro.
Quais são suas ideias centrais, como foram construídas as metáforas, que imagens ficam latentes após a leitura? Ou seja, em primeiro lugar, é preciso aprofundar-se na história que se vai contar e nos personagens em questão. Depois ele também vai fazer
o restante da sua decupagem, delineando quantos personagens
há nesta história, imaginando quantas trocas de roupa são possíveis, qual o estilo de cada um dos personagens, em que época
se passa a história, em que lugar, em que época do ano, etc.. A
partir desta decupagem e da primeira conversa com o diretor de
arte, as pesquisas se intensificam. Inúmeros filmes serão vistos,
livros serão lidos, consultados, serão feitas pesquisas também
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em jornais, revistas, internet... Tudo o que possa auxiliar o figurinista a visualizar o universo desses personagens e dessa história que ele irá também contar por meio de figurinos. Por tudo
isso, um mergulho é necessário.

Muitas coisas são propostas pelo figurinista, mas também
se faz muito importante ouvir as referências dadas pelo diretor
e pelo diretor de arte. O figurinista entra no filme depois do diretor de arte, em geral, quando ele já traçou uma paleta de cores e, às vezes, até já fez alguns rascunhos. Portanto, assim que
entra no filme, o figurinista mune-se primeiro de suas próprias
impressões, depois acolhe as impressões do diretor de arte e do
diretor, readaptando o que havia imaginado anteriormente e, só
então, parte para criar os trajes. Este profissional atua de maneira muito semelhante dentro e fora do Brasil.

Após terem sido feitas muitas pesquisas para o contexto
geral da história e para cada um dos personagens, o figurinista
desenha-os com seus trajes de cena, acessórios e, muitas vezes,
já a caracterização completa, o que incluiria penteado e maquiagem.
Entretanto, hoje em dia, a ferramenta do desenho já não é
mais uma necessidade preponderante para o ofício do figurinista. Ele pode “desenhar” esse traje em um manequim (equivalente em medidas ao corpo do ator que interpretará o personagem).
Assim, ele já pode experimentar a caída de tecidos, volumetrias,
texturas e transparências de modo mais realista. Para trabalhar
dessa maneira, é necessário que o profissional tenha conhecimentos de modelagem ou que trabalhe junto com um bom modelista para assessorá-lo neste aspecto.

A maioria dos profissionais ainda desenha, e pode também se expressar por meio de colagens pesquisadas para cada
composição de personagem. Nestes casos, após ter feito as composições, em desenhos ou colagens, é preciso decidir se as peças serão confeccionadas, compradas prontas ou alugadas em
lojas ou brechós, ou ainda, emprestadas de marcas e confecções
apoiadoras.

No caso de serem confeccionadas, será feita uma pesquisa
de tecidos e outros materiais necessários à confecção dos trajes.
O profissional encarregado de fazer essas pesquisas é o produtor de figurino, que assim como os outros produtores descritos
anteriormente, irá colher amostras dos materiais pesquisados,
aprovar junto ao figurinista, que, por sua vez, irá aprovar junto
ao diretor de arte para decidir quais serão utilizados. As costureiras, neste momento, podem ajudar a decidir a quantidade de
material a ser comprada de cada amostra. Depois de prontas,
haverá provas de figurino até que as peças estejam perfeitas nos
atores. Mas o trabalho ainda não está finalizado, pois será necessário “imprimir um tempo” nestas peças, tão novas, para que
fiquem mais “vivas”. Será necessário desgastá-las, envelhecê-las,
tingi-las, às vezes, para parecerem encardidas, ou, às vezes, desbotá-las, para perderem o tom vivo que as fazem parecer novas
e impecáveis demais. Às vezes, é possível aplicar outros elementos àquela base, tudo depende da natureza do trabalho, para decidir o que se pode somar.
No caso de não se confeccionar as peças, pode-se comprar
em lojas ou brechós e continuar trabalhando sobre elas, tingindo, descolorindo, ajustando, aplicando outras camadas, deses-

truturando e modelando de outra forma. Ganha-se ainda assim,
pois o tecido utilizado é um tecido que já possui sua própria história e suas próprias marcas.

Pode-se, como mencionado, conseguir o apoio de algumas
marcas, confecções ou até estilistas. Nestes casos, o procedimento do produtor de figurino é um pouco parecido com o do produtor de objetos. Ele também vai “vender” o projeto audiovisual a
estas marcas ou lojas, após ter pesquisado que produtos podem
interessar para o filme e deixar com o representante uma carta
de apoio que apresentará o filme e conterá os contatos do produtor e da produtora de modo que ele poderá entrar em contato
em breve, tão logo tenha uma resposta relativa ao apoio solicitado.

Embora o figurinista já imagine o visual do personagem
como um todo, é importante que mantenha comunicação com a
equipe de cabelo e maquiagem (caracterização), que são equipes diferentes e funcionam separadamente. Além desta comunicação ser desejável, sabe-se também que ambas funcionam sob
a supervisão do diretor de arte, que é quem afina as criações
de ambas as equipes, de modo a criar uma unidade que vá ao
encontro do conceito criado por ele para o filme. A intensidade
desta supervisão feita pelo diretor de arte vai depender do quão
experientes são os profissionais envolvidos, pois, se não forem,
ele pode interferir mais ativamente em fases de pesquisa e execução.
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1.1.1.17. Caracterização
Os profissionais de caracterização são capacitados para
desenvolver tipos diferentes de maquiagens e cabelos de modo
a transformar a fisionomia do ator na fisionomia do personagem em questão. Há maquiagens sutis, que preparam a pele para
parecerem mais homogêneas na tela (ainda que o rosto precise parecer “lavado” é necessária a preparação da pele com maquiagem específica) e outras maquiagens indicativas de estados de saúde, por exemplo, abatimento, olheiras, palidez. Mas
há também maquiagens mais elaboradas, indicativas de envelhecimento, de cicatrizes, escoriações, hematomas, esfolados,
cortes, pontos... Quanto aos cabelos, há também uma variação
de possibilidades, de penteados a cortes, aplicações de cabelo,
tingimentos e descolorações, aplicações de próteses para efeitos especiais. É claro que há caracterizadores mais especializados em alguns tipos de maquiagens e, em função disto, são mais
chamados para os tipos de trabalhos com os quais se identificam
mais. Saem ganhando aqueles profissionais extraordinários que
saem-se bem em todo o tipo de configuração.
Os trechos abaixo apontam como se dão estas competências na escola americana de cinema em relação aos profissionais
de direção e de direção de arte:
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Caracterização
Design de cabelo e maquiagem e aplicações pode
ser feito por um ou dois técnicos, ou por um time.
A equipe de cabelo pesquisa, cria e administra qual o estilo de cabelo adequado aos perso-

nagens, à história, ao lugar, e ao período histórico
para servir ao ponto de vista do diretor em relação
à história. [tradução da autora] (LOBRUTTO, 2000,
p. 45)24
Maquiagem e cabelo são elementos visuais de impacto para o visual e personalidade do personagem
e ajudam a estabelecer o período, o estado emocional, a atmosfera. Eles precisam ser desenhados
e criados dentro de todo o desenho do filme. A
palavra final no cabelo e na maquiagem vem do
diretor e do diretor de arte (production designer).
Frequentemente um designer terá longas associações com artistas de cabelo e maquiagem com quem
eles já trabalharam no passado e será determinante
contratá-los.
Assim como o cabelo, a maquiagem diretamente interessa aos atores. Converse com eles em profundidade sobre a maquiagem e seja claro sobre o que é
esperado deles. Tenha desenhos de maquiagem
preparados, faça testes de câmera e agende de
acordo. [tradução da autora] (LOBRUTTO, 2000, p.
47)25
24 Hair and Makeup
Hair and makeup design and application can be performed by one or two craftspeople, or by a team. The hair crew researches, creates, and administers the proper
hairstyles for the characters, story, place, and time period to serve the director’s point
of view toward the story.
25 Makeup and hair are visual elements that impact on the look and personality of
the character and help establish period, mood, and atmosphere. They must be designed and created within the overall design of the film. The final word on hair and
makeup comes from the director and production designer. Often a designer will have
long associations with hair and makeup artists they have worked with in the past and
will be instrumental in hiring them.

O diretor de arte deve fazer uma consulta inicial
com o departamento de cabelo e maquiagem durante a pré-produção para discutir questões a
respeito da interpretação visual do filme. A discussão irá variar dependendo do filme, como alguns
irão dar mais ênfase nas maquiagens especiais e desenho de cabelo (especialmente horror, ficção científica e filmes fantásticos), mas há questões básicas
para cobrir.
[...]
Técnicos de maquiagem e cabelo terão lido o roteiro e feito desenhos preliminares de cabelo e
maquiagem, com cor, e textura, assim aquelas
questões podem ser discutidas com o diretor de
arte (production designer), que então faz suas
observações e sugestões. [grifos e tradução da autora] (LOBRUTTO, 2000, p. 48)26

sabilidade de pesquisar para desempenhar o seu trabalho e a liberdade de sugerir com criatividade, mas desde que respeite as
diretrizes do diretor de arte e a palavra final do diretor.
Apenas para compararmos visualmente como se dá a distribuição destas funções nas equipes de cinema dentro e fora do
Brasil, segue um breve comparativo por meio da tabela abaixo:

Os grifos destacam como este profissional tem a respon-

As with hair, makeup directly concerns the actors. Talk to them in advance about
makeup and be clear about what is expected of them. Have sketches of the makeup
design prepared, do makeup and camera tests, and schedule accordingly.

26 The production designer should have an initial consultation with the makeup and
hair department during pre-production to discuss issues concerning the visual interpretation of the movie. The discussion will vary depending on the film, as some will
have more emphasis on special makeup and hair design (especially horror, science
fiction, and fantasy films), but there are basic issues to cover.
[...]
Makeup and hair will have read the screenplay and have begun preliminary drawings
of hair and makeup design, color, and texture so those issues can be discussed with the
production designer, who then gives his notes and suggestions
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Capítulo 2
2. A construção da
visualidade no cinema
– a direção e a direção
de arte
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2. A construção da visualidade no cinema – a direção e
a direção de arte

Para pensar a construção da visualidade no cinema, comecemos estabelecendo o que tratamos aqui por visualidade – a
construção visual de uma obra, no caso, cinematográfica, segundo um estilo, relações de tempo e espaço, segundo um ponto de
vista, uma intenção dramática e artística.
Para entender como ela se dá, faz-se necessário pensar a
natureza da linguagem cinematográfica, visto que estamos há
quase 120 anos de sua invenção. E, afinal, o cinema tem sofrido
variações ao longo desses anos, de acordo com diferentes pontos
de vista em relação às suas possibilidades, resultando em filmes
clássicos, experimentais, realistas-naturalistas, poéticos, além
de experimentações que podem alterar, inclusive, o seu modo de
recepção, reduzindo a velocidade da imagem em movimento até
confundi-la com a imagem estática da fotografia, fragmentando
a imagem em diversas telas, influenciando-se pela linguagem da
televisão, que nos abre suas múltiplas possibilidades em diversos canais, ou até criando alguma interatividade com o público
numa influência da própria televisão, mas também da internet.
Com o passar dos tempos, o cinema esteve submetido às
mudanças tecnológicas e sofreu muitas alterações para que continuasse atraente. Foi assim quando inventaram o sistema sonoro, o sistema a cores, e até a televisão, como veremos mais
adiante. Nos dias de hoje, o cinema lida com várias tecnologias
que submetem os espectadores a estímulos audiovisuais cons72

tantes e os convidam à interatividade. O cinema expandido, que
vem sendo discutido pelo menos desde a década de 1970 e teve
suas discussões ampliadas, nunca fez tanto sentido como hoje.

Num momento em que muitas das artes fundem suas fronteiras, e em que os produtos artísticos muito bem realizados parecem construir-se sob formas híbridas, repensar o cinema em
todos os seus aspectos – concepção, produção, distribuição e recepção – torna-se uma necessidade se queremos entender o que
é sua linguagem atual, ou o que ela poderia ser (e como a direção de arte evolui dentro desse processo, de onde ela parte, para
onde vai e com quais objetivos). E para tentar elucidar como se
dá a construção de sua plasticidade, consequentemente, isto se
faz necessário.

Propõe-se, portanto, que façamos um rápido retrospecto
na história do cinema, de como tem se dado o pensamento acerca da construção da imagem dos filmes, desde os seus primórdios até a atualidade. E, diante do que será demonstrado, será
importante notar como a “direção de arte” parece ter sido parte integrante da função da “direção” e foi, posteriormente, desmembrada como uma função à parte. Por fim, será necessário
também nos questionarmos, porque teria sido necessário desmembrá-la da função da “direção” para refletirmos e entendermos se ela realmente foi desmembrada, tendo garantido para si
uma certa autonomia na criação da plasticidade dos filmes, ou
não.

2.1. Georges Méliès
O cinematógrafo, inventado no final do século XIX, na Europa, deu início à vertente ficcional do cinema pelas mãos do
francês, Georges Méliès27. Como um homem de teatro, Méliès
possuía a consciência da importância do impacto visual na composição da cena e levou seus conhecimentos de um meio a outro.
Amplamente conhecido pelos efeitos especiais que criou, era ele
mesmo quem desenhava os figurinos e os cenários, criava trucagens de câmera, que incrementavam o que já era possível no âmbito “ao vivo” do teatro. Seus filmes, que começaram mais curtos,
tendo poucos minutos, chegam mais tarde a ter cerca de vinte
minutos e estabelecem uma narrativa um pouco mais complexa.
Havia uma visualidade estabelecida para cada filme, mas quem
o fazia era ele mesmo, o diretor daqueles filmes.
Figuras 1 e 2 - Desenho técnico de Georges Méliès para o seu estúdio, Star Films, e o diretor e sua equipe trabalhando no estúdio já construído. Fotos da exposição Georges Méliès, o mágico do cinema28: Carolina Bassi.

Méliès desenhava, como se fosse um cenógrafo, plantas
baixas, elevações, cortes dos cenários, para que tudo pudesse
ser confeccionado a contento. O diretor desenhava também as
cenas dos filmes, de modo a demonstrar o que aconteceria em
cada uma delas e também sua estética. Não havia um “diretor
de arte” ou qualquer outro profissional específico que desempenhasse esta função. Por isso, ele mesmo o fazia, e, também porque ninguém melhor do que ele próprio para saber o estava em
sua mente em relação àquela história a ser contada.
27 Georges Méliès (1861-1938) francês, cineasta da primeira fase do cinema.
28 Todas as fotos referentes a Georges Méliès foram tiradas na exposição montada
no MIS, em São Paulo, em 2012.

Figuras 1 e 2 - Desenho técnico de Georges Méliès para o seu estúdio, Star Films, e o diretor e sua equipe trabalhando no estúdio já
construído. Fotos da exposição Georges Méliès, o mágico do cinema28:
Carolina Bassi.
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Figura 3 - Aquarela de Méliès para planejamento do filme. Fotos da
exposição Georges Méliès, o mágico do cinema: Carolina Bassi.

Figura 4 - Um quadro do mesmo filme já realizado em que podemos
ver Méliès em cena de seu próprio filme. Fotos da exposição Georges
Méliès, o mágico do cinema: Carolina Bassi.
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Figura 5 e 6 – Estudos de Méliès demonstram traquitanas para manipulação de boneco gigante de seu filme. Fotos da exposição Georges
Méliès, o mágico do cinema: Carolina Bassi.

Logo abaixo podemos observar e reconhecer cenas de
um de seus filmes mais conhecidos, Voyage a la lune, de 1902.
Méliès desenhou minuciosamente cada uma delas para prever
como deveriam ser os cenários e os personagens daquela história (definindo, portanto, a cenografia e os figurinos), que composições deveriam formar em quadro para melhor expressar o
sentido e a emoção de cada um daqueles momentos. A cena da
lua com o foguete entrando em um dos olhos é tão emblemática
que tornou-se quase um ícone do cinema.

Figs. 7 a 16 - Croquis para cenas de Le Voyage dans la lune, de 1902. Fotos da
exposição Georges Méliès, o mágico do cinema: Carolina Bassi.
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Para realizar estas imagens contava com cenários pintados em camadas para conferir uma ilusão de profundidade, objetos tridimensionais, atores reais que transitavam por este cenário em camadas e manipulavam estes objetos. Méliès contava
também com as imagens em trucagem, que entrariam na fase de
montagem do filme.

Figs. 17 e 18 – Cenários de Méliès em que notam-se as camadas. Fotos da exposição Georges Mèliés, o mágico do cinema: Carolina Bassi.
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Figs. 19 e 20 – Cenografia montada em exposição no MIS em São Paulo, para
exemplificar o funcionamento dos cenários do diretor. Fotos da exposição Georges Mèliés, o mágico do cinema: Carolina Bassi.

2.2. Giovanni Pastrone
Refletindo ainda sobre o assunto a partir dos primórdios
do cinema, a seguir, podemos nos lembrar também do cineasta italiano, Giovanni Pastrone29. Ele se tornou o diretor da Itala
Filmes com aproximadamente 20 anos de idade e manteve-se
29 Giovanni Pastrone (1883-1959), italiano, diretor, roteirista e produtor de cinema.

atento ao que estava acontecendo no mercado cinematográfico
em outros países àquela época. Criou estreita relação com a indústria cinematográfica francesa de onde emprestou profissionais como operadores de câmera e diretores. No início do século, quando os filmes tinham duração de aproximadamente vinte
minutos, Giovanni realizou, aos 25 anos de idade, um longa me-
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tragem de cerca de duas horas de duração.

Fig. 21 - Giovanni Pastrone30

Tratava-se do filme Cabíria (1914), rodado em três países, Itália, Suíça, Egito, contando com mais de seis mil figurantes
e construindo, pela primeira vez, cenários em proporções gigantescas. Pastrone, pensando os movimentos de câmera, elaborou,
30
Disponível
em:
<
http://www.findagrave.com/cgi-bin/
fg.cgi?page=gr&GRid=102154390> Acesso: 13 abr. 2014.
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também pela primeira vez, uma movimentação em travelling
com uma câmera que se aproximava da cena numa espécie de
“carrinho”. Por meio desse recurso, levava o espectador a adentrar a cena com o olhar, aumentando a intensidade de sua experiência. A iluminação foi pensada como um recurso dramático,
sendo utilizada, às vezes, de forma “irreal”, sem que houvesse
uma fonte de luz naturalista, por exemplo.

não realista.31
Fig. 22 - Cena do filme Cabíria, exemplo de iluminação dramática e
não realista.31

Um cenário imenso como o do templo ao deus Moloch32
(representado por uma grande cabeça cuja boca serve de entraFig. 22 - Cena do filme Cabíria, exemplo de iluminação dramática e

31
Disponível
em:
<http://www.findagrave.com/cgi-bin/
fg.cgi?page=gr&GRid=102154390> Acesso: 13 abr. 2014.
32 Há no filme um cenário representando o templo do deus Moloch, que é um deus
ao qual povos da península arábica e Oriente Médio sacrificavam crianças recém
nascidas atirando-as a uma fogueira.

da aos fiéis e que servirá de inspiração a um dos cenários de
Fritz Lang), permitia abrigar em seu interior centenas de pessoas. Suas gigantes proporções, assim como a grande quantidade
de figurantes, permitiu o uso de mais planos abertos, o que garantiu a construção da cena com maior profundidade de campo.
Pastrone acumulava a função de diretor e de produtor, o que o
diferenciava consideravelmente de outros bem sucedidos diretores americanos, e ainda acompanhava de perto a concepção
dos cenários, compunha seus personagens, pensava a iluminação, planos e movimentos de câmera. Havia uma visualidade
elaborada por ele, sem que houvesse um profissional destinado
especificamente para esta função na equipe de cinema. O que havia eram dois set decorators: Romano Luigi Borgnetto33, Camillo
Innocenti34, cuja função compreende (pelo menos, atualmente)
a composição da decoração conforme o conceito estabelecido
pelo production designer, ou, como neste caso, pelo diretor.35

Fig. 23 - Detalhe de um quadro do filme Cabíria, de 1914. Fonte: Museo Nazionale del Cinema36

Fig. 23 - Detalhe de um quadro do filme Cabíria, de 1914. Fonte: Museo Nazionale del Cinema36

Tais características como os planos bastante abertos, os
grandes cenários e o largo uso de figuração influenciaram sobre33 Romano Luigi Borgnetto (1881-1957), italiano, diretor, roteirista e cenógrafo.
34 Camillo Innocenti (1871-1961) italiano, pintor, trabalhou depois da Primeira
Guerra Mundial também como cenógrafo e figurinista.
35 in Catálogo do evento de apresentação da versão restaurada do filme Cabiria.
Disponível em: <http://www.adrianachiesaenterprises.com/public/web/documenti/Pressbook_ING_Cabiria_Berlino.pdf> Acesso: 13 abr. 2014.
36 Foto extraída do site Queensland Art Gallery - Gallery of Modern Art, disponível
em: <https://www.qagoma.qld.gov.au/cinematheque/cinema_resources/2010/
the_historical_imagination_of_cabiria> Acesso: 13 abr. 2014.

Fig. 24 - Cena em cenário do templo para o deus Moloch, quadro extraído do filme Cabíria, 1914. Fonte: Museo Nazionale del Cinema
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maneira o diretor americano David Griffith37, considerado o “pai”
da linguagem clássica do cinema. O diretor recorreu a anotações
gráficas de Pastrone para recriar com autenticidade o cenário da
sequência da Babilônia em Intolerância, filme de 1916 (SILVER,
2009). Griffith já teria se influenciado pelo diretor italiano tempos antes, quando fez O nascimento de uma nação, em 1915, filme que já continha traços desta linguagem trazida por Pastrone.
Outro cineasta americano influenciado pelo italiano foi Cecil B.
DeMille38, cineasta americano muito conhecido por suas obras
épicas.
O que incomoda, até a um diretor renomado e conhecido como Martin Scorsese39 (italiano naturalizado americano), é
que Pastrone raramente seja creditado pela linguagem que trouxe ao cinema e, em seu lugar, o sejam, Griffith e DeMille. Em discurso proferido por Scorsese no Museu de Cinema de Torino, em
evento idealizado para apresentar ao público a versão restaurada da Cabíria, o diretor disse40:

37 David Griffith (1875-1948), americano, diretor de cinema, conhecido por seus
filmes: O nascimento de uma nação (1915) e Intolerância (1916).
38 Cecil B. DeMille (1881-1959), americano, diretor de cinema. Recebeu dois prêmios de Melhor diretor com o filme O Maior espetáculo da Terra (1952), o Oscar
e o Globo de Ouro, tendo sido indicado ao Oscar na mesma categoria por Os Dez
Mandamentos (1956).
39 Martin Scorsese (1942-), americano, diretor, produtor e ator. Coleciona vários
prêmios em sua carreira, fez conhecidos filmes como Taxi driver (1976) e A invenção de Hugo Cabret (2011).
40 Para introduzir o filme Cabiria, restaurado e homenageado neste evento que o
reapresentou ao público, em marco de 2005, no Museo del Cinema di Torino, Martin Scorsese disse:
“Boa noite,
Estamos aqui para ver um filme onde tudo começou, cuidadosa e lindamente restaurado em seu original esplendor.
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Eu vi Cabiria, de Giovanni Pastrone, pela primeira
vez nos anos 1970 e, como muitos americanos que
descobriram o filme naquela mesma época, eu fiquei
atônito. Em primeiro lugar, eu fiquei surpreso que
muitas das inovações que nós pensávamos ser americanas – os magníficos movimentos de câmera, a luz
difusa, o mesmo épico senso de ambição – tinham se
originado com esse filme.
Em segundo lugar, e mesmo mais significativamente, eu fiquei impressionado pelo filme em si, por sua
extraordinária expressividade, sua beleza visual e
emocional, suas inacreditáveis proporções, sua majestade. É um filme épico realmente feito à mão, des-

Eu vi Cabiria, de Giovanni Pastrone, pela primeira vez nos anos 1970 e, como muitos americanos que descobriram o filme naquela mesma época, eu fiquei atônito.
Em primeiro lugar, eu fiquei surpreso que muitas das inovações que nós pensávamos ser americanas – os magníficos movimentos de câmera, a luz difusa, o mesmo
épico senso de ambição – tinham se originado com esse filme.
Em segundo lugar, e mesmo mais significativamente, eu fiquei impressionado pelo
filme em si, por sua extraordinária expressividade, sua beleza visual e emocional,
suas inacreditáveis proporções, sua majestade. É um filme épico realmente feito à
mão, desde os trajes de cena ao cenário, ao carrinho de travelling, uma invenção do
mesmo caráter precursor que Pastrone trouxe para a câmera.
Muitos consideram que a história do cinema como uma progressão estável, a qual
faz as inovações de ontem obsoletas comparadas às de hoje. Isto é um estranho
modo de tratar todas as formas de arte. [...] Então é um filme como Cabiria, o qual
não requer nenhuma particular desculpa ou indulgência. O filme de Giovanni Pastrone é tão extraordinário hoje quanto 93 anos atrás, quando ele foi visto pela primeira vez. E agradeçam ao Museo Nazionale del Cinema, vocês poderem experienciar o filme em todo o esplendor e magnitude.
E agora, Cabiria, de Giovanni Pastrone.
Martin Scorsese.” [tradução da autora]
Disponível em: <http://www.adrianachiesaenterprises.com/public/web/documenti/Pressbook_ING_Cabiria_Berlino.pdf> Acesso: 13 abr. 2014.

de os trajes de cena ao cenário, ao carrinho de travelling, uma invenção do mesmo caráter precursor
que Pastrone trouxe para a câmera.

Em seu livro, Uma jornada pessoal pelo cinema americano, Scorsese comenta, enfatizando os aspectos visuais criados
por Pastrone:
Foi nos grandes épicos da era muda que os ilusionistas aprenderam a usar os efeitos especiais e a
magia visual para dar vida a suas mais impressionantes visões. A tradição americana do grande espetáculo nasceu por volta de 1915, quando Griffith
viu Cabiria, uma superprodução italiana. A Cabiria
de Giovanni Pastrone tinha todos os ingredientes:
aventura, melodrama, esplendor, cenografia extraordinária, enquadramentos e iluminação notáveis.
Para filmar a travessia dos Alpes, eles tiveram de
fato de arrastar os elefantes de Aníbal para o alto de
uma montanha.
Segundo consta, Griffith viu Cabiria duas vezes
numa noite. O filme o inspirou; deu-lhe a audácia
para criar sua obra-prima, Intolerância. (SCORSESE,
2010, p.83)

tein41. O cineasta russo promoveu verdadeiros avanços propagados por meio de seus filmes, suas experimentações, anotações e
livros publicados em torno de todo o processo de realização cinematográfica. O diretor é bastante conhecido por suas pesquisas pioneiras acerca da montagem sequencial e da montagem
interna. Ele era preciso, desenhava quadro a quadro os seus filmes com riqueza de detalhes, além de produzir um estudo de
formas utilizadas nesta composição, uma análise do ritmo dessas imagens.

Colocando lado a lado esses estudos, comparando-os com
o resultado final de cada plano no filme, fica bem visível a elaboração de sua linguagem. Como no esquema abaixo, extraído de O
sentido do filme, notamos a força das formas dentro da composição de cada quadro; a força de um quadro em relação ao outro; a
influência da música composta para as cenas (aparente nas partituras demonstradas no esquema gráfico) sobre a evolução desses quadros.

2.3. Sergei Eisenstein
Preponderantes para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica foram as reflexões feitas por Serguei M. Eisens-

41 Serguei M. Eisenstein (1898-1948), russo, diretor, roteirista e montador de cinema. Considerado o pai da linguagem moderna do cinema, muito conhecido pelos
filmes A greve (1925), O encouraçado Potemkin (1925) e Ivan, o Terrível (1944).
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Fig. 25 - Esquema desenvolvido por Eisenstein, para o filme Alexander Nevsky,
Fig. 25 - Esquema desenvolvido por Eisenstein, para o filme Alexander Nevsky, 1938.42
1938.42

Também chegou a colorir à mão determinados elementos de uma cena em Ivan, o Terrível (1944), interferindo no próprio negativo, para fazer uso expressivo da cor na narrativa fílmica. No período, ainda não existia o cinema em cores.

Sabe-se que ele desenhava pacientemente a composição de cada plano: no final de cada longa-metragem, amontoavam-se pilhas imensas de desenhos,
croquis e esquemas, que dissecavam rigorosamente todos os passos da filmagem. Mas mesmo quando não estava filmando, sua produção gráfica não
era menos intensa. Só a título de exemplo, quando
esteve bloqueado na fronteira mexicana, em 1932,
Eisenstein desenhou numa única noite nada menos

42 Esquema extraído do livro EISENSTEIN, Serguei M. O sentido do filme, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1990. p. 113.
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que duzentas gravuras, e unicamente sobre o tema
do Macbeth de Shakespeare. Segundo sua biógrafa
Marie Seton, o cineasta teria enviado a Upon Sinclair43 o resultado dessa desenfreada produção gráfica no México: uma mala repleta até a boca de desenhos e croquis de filmagem. (MACHADO, 1982, p.
99-100)

43
Produtora responsável pelo filme Que viva México!, que Eisenstein estava
rodando à época. O filme ficou inconcluso devido à suspensão de sua produção em
1932 e foi editado em algumas diferentes versões por outras pessoas, posteriormente. A que é considerada mais próxima ao que provavelmente Eisenstein faria é
a que foi editada por seu assistente, que esteve de posse de algumas anotações do
diretor acerca do filme.

1944.44

Fig. 28 - Desenho de Eisenstein para a caracterização do personagem Ivan em
Ivan, o terrível, que sofria transformações ao longo da história.45
Figs.
26
e
27
Serguei
M.
Eisenstein
e
esboço
do
diretor
para
Ivan,
o
terrível,
Figs. 26 e 27 - Serguei M. Eisenstein e esboço do diretor para Ivan, o terrível, 1944.44

Fig. 28 - Desenho de Eisenstein para a caracterização do personagem Ivan em
Ivan, o terrível, que sofria transformações ao longo da história.45

Eisenstein previa em seus desenhos uma série de
questões que vão desde a escolha do elenco, a interpretação
dos personagens pelos atores, a questões inerentes à direção
de arte, como maquiagem, cabelo, adereços, figurino e
cenografia; além de passar também por aspectos da direção
de fotografia, como enquadramento, e da montagem. Isto é,
pensar cenografia, figurinos e caracterização parecia fazer
parte do seu pensamento como diretor, estabelecendo a
visualidade de sua obra.
44 Disponível em: <http://www.muralmaster.org/current/curr03_05/BadBloodsStoryboards.html> Acesso: 14 abr. 2014.
45 Disponível em: < http://filmjourney.org/2009/07/25/eisenstein-and-ivan-theterrible/> Acesso:14 abr. 2014.
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2.4. Fritz Lang
Contemporâneo de Eisenstein, Fritz Lang46 cineasta alemão, realizou filmes como A morte cansada (1921), Metrópolis
(1927) e O vampiro de Düsseldorf (1931), de extrema elaboração
visual, como se pode perceber nas figuras abaixo. O resultado
deste trabalho é poético e expressivo, repleto de simbologias,
de forma que seu imaginário permanece para sempre em nossa
memória. No entanto, também não havia um profissional que
houvesse se dedicado mais do que o próprio diretor à visualidade
destas películas.
Figura 29 - Desenho para cenário de Metrópolis.47

Figura 30 - O mesmo cenário da cidade sendo montado em maquete pela
Figura 29 - Desenho para cenário de Metrópolis.46
46
Fritz Lang (1890-1976), austríaco, diretor, roteirista e produtor de cinema. Um dos mais importantes nomes do cinema expressionista alemão (A morte
cansada, 1921), continuou realizando filmes até a década de 1960 (O Desprezo,
1963).
47 Disponível em: <http://www.uow.edu.au/~morgan/Metrop.htm> Acesso: 13
abr. 2014.
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equipe do filme.48

Figura 30 - O mesmo cenário da cidade sendo montado em maquete
pela equipe do filme.47

Fritz Lang tinha o costume de desenhar todos os quadros
de seus filmes, fazendo storyboards para planejar minimamente todos os detalhes e, por essa razão, era tido como um diretor
autoritário, que não deixava muitas brechas para a criação dos
outros profissionais envolvidos (DANA, 1998).

Os dois fotogramas apresentados abaixo mostram a fábrica do filme Metrópolis em dois estágios: o primeiro, real, e o segundo, imaginário, como se a máquina estivesse engolindo os
operários. A máquina aqui também se chamava Moloch como o
templo que aparece no filme Cabíria, de Pastrone. Além de terem
o mesmo nome, ambos têm uma forma muito parecida – a cabeça cuja grande boca engole pessoas. Aqui, a fumaça, nos remete
também à ideia de sacrifício pelo fogo, que este deus carrega. O
fato de Lang ter se inspirado no diretor italiano nos deixa claro
que ele o conhecia e que provavelmente o admirasse.
48 Disponível em: <http://cb12.raimistdesign.com/2012/10/14/architecturalthemes-in-fritz-langs-metropolis-of-1927/> Acesso: 13 abr. 2014.

Também no caso de Fritz Lang vemos que seu pensamento
sobre o filme não podia escapar às questões da construção visual do filme, cena a cena. Isto certamente interferia e direcionava
fortemente os cenógrafos e figurinistas, tal como se ele fosse um
“diretor de arte” para o filme.

2.5. Alfred Hitchcock
Seguindo os passos de Fritz Lang, o cineasta inglês naturalizado americano, Alfred Hitchcock50, antes de tornar-se diretor, fora cenógrafo de cinema, na Alemanha, no início da década
de 1920. Tendo conhecido bem o cinema expressionista alemão,
absorveu, portanto, toda a potência do estilo na construção imagética de cenas cujas atmosferas são particularmente refinadas
e impactantes.51 Ao desenhar diversos cenários para este cine-

Figura 31 e 32 - Cenário da fábrica de Metrópolis. A máquina Moloch aparece à esquerda, ainda com formas realistas,
depois, assume (à direita), feições monstruosas devorando
os operários. Qualquer semelhança com o cenário de Cabíria,
de Pastrone, não é mera coincidência.49
49
Disponível em: < http://www.kinolorber.com/metropolis/production.html> Acesso: 13 abr. 2014.

50 Alfred Hitchcock (1899-1980), americano, diretor, roteirista, produtor de cinema, considerado o pai do suspense no cinema.
51 Especificamente sobre este assunto, Jacob afirma em seu livro: “Sem dúvida, o
cinema de Weimar deixou sua marca em Hitchcock por causa das suas qualidades
arquitetônicas. O biógrafo de Hitchcock, Patrick McGilligan notou que: “O cinema
alemão era mais arquitetural, mais meticulosamente desenhado, mais preocupado
com a atmosfera. Os alemães filmavam os cenários, não as ‘estrelas’, os ‘astros’, e
quando eles filmavam os astros, eles anatomizavam-nos em olhos, mãos e bocas.
Os alemães amavam sombras e brilhos intensos, ângulos bizarros de câmera, extremos close-ups, e o trabalho de câmera móvel; a câmera flutuante que se torna
uma marca de Hitchcock foi primeiro a marca de Murnau.” À parte a importância da
imagem da dúvida e a fascinação do terror, Hitchcock emprestou particularmente
o espaço e as características arquitetônicas do cinema alemão como as sombras,
escadas, espelhos e paisagens escuras de mau agouro. Como nos trabalhos do cinema expressionista alemão, Hitchcock apresentou o mundo psicológico como um
escuro, assustador, violento e instável lugar, que frequentemente é uma projeção
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ma, entendeu com propriedade a contribuição que este elemento poderia trazer para a cena.
Como atesta Medina ao afirmar:

Esse “background alemão”, como o próprio diretor
chamava, condicionou seus métodos de trabalho
durante as próximas décadas, independentemente
do estúdio para o qual trabalhava. Mais importante
ainda, o seu tempo no UFA Studios aprofundou seu
apreço pela direção de arte, a tal ponto que, para
ele, o próprio set poderia ser transformado em
um personagem ativo na narrativa. O projeto do
cenário poderia acomodar tanto as características
específicas da sequência de comandos quanto também influenciar os atores que o habitam. Construções e detalhes arquitetônicos eram necessários
para conferir conteúdo a esse papel fundamental.
[grifo da autora] (MEDINA, 2014)

Jacobs, autor do livro resenhado por Medina, destaca:
Hitchcock mesmo afirmou que “a regra que eu sempre segui é: nunca use um cenário simplesmente
como um pano de fundo. Use-o cem por cento. [...]
Você precisa fazer o cenário trabalhar dramaticamente. Você não pode usá-lo como pano de fundo.
de uma pessoa perturbada revelada por impressionantes cenários e efeitos de luz
tanto quanto por tomadas de câmera subjetiva. (JACOBS, 2007, p. 16)
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[...]” Os cenários de Hitchcock [...] contam a você sobre os personagens que o habitam antes mesmo deles aparecerem na tela. (tradução da autora)
(JACOBS, 2007, p. 11)

Sobre a formação do profissional da direção de arte, o próprio Hitchcock aponta para a importância do raciocínio espacial:
[...]“um diretor de arte deve ter amplo conhecimento
e compreensão da arquitetura”. Essa convicção está
evidente nos desenhos detalhados dos sets de Hitchcock, como os que aparecem em Festim Diabólico, Janela Indiscreta, Psicose e muitos outros.
(JACOBS, 2007, p. 21)

Muito embora os conhecimentos de arquitetura mereçam considerável destaque na formação do diretor de arte, não
menos importantes são os conhecimentos em torno do traje de
cena. Informações relativas ao espaço e ao traje já aparecem em
um momento seminal da preparação dos filmes de Hitchcock.
Nos roteiros, já se pode notar a maior atenção voltada à imagem,
com reflexos, por exemplo, nos figurinos. Edith Head52, figurinista atuante em onze produções de Hitchcock, costumava dizer
52 Edith Head (1897-1981), americana, estilista e figurinista. Tornou-se a mulher
a receber a maior quantidade de prêmios Oscar da história do cinema, tendo recebido 8 estatuetas e tendo sido indicada 35 vezes ao prêmio. Vestiu personagens
emblemáticos interpretados pelas atrizes Grace Kelly e Audrey Hepburn, construindo figuras ícones não apenas do cinema de uma época como de uma particular e
desejada elegância.

que poderia iniciar a concepção dos trajes de cena antes mesmo
de conversar com o diretor, tamanha quantidade de detalhes fornecida nos roteiros. Mesmo assim, eles se reuniam para discutir
cada concepção e usavam para isso uma espécie de storyboard,
chamada callboard, em que se podia ver, cena por cena, todos os
figurinos que apareceriam juntos. Desse modo, o diretor excluía
estampas e cores repetidas, ou peças demasiadamente coloridas
em sua opinião. O diretor sabia perfeitamente que a “cor”, como
um componente da imagem, deve guiar o olhar do espectador,
não desvirtuá-lo da essência da obra. Por isso, o estilo de Hitchcock era bastante comedido no uso das cores, usando-as apenas
com uma intenção fortemente dramática.

Além da preocupação com o figurino, que é parte da composição dos personagens, é preciso dizer que certamente esta
preocupação estava acrescida de outra, envolvendo a colocação
destes personagens no quadro e, consequentemente, com as relações psicológicas e sociais provocadas pela composição visual
entre os personagens e seu entorno.

Para facilitar o pensamento sobre essas relações que se
estabeleciam a partir da visualidade, em sua extensa carreira como diretor (The pleasure Garden, 1925 a Trama Macabra/
Family Plot, 1976), Hitchcock também utilizara os storyboards,
como Fritz Lang. Gostava de desenhar todos os quadros de seus

Figs. 33-35 - Croquis coloridos de figurinos de Edith Head para o filme Family Plot53
Figs. 33-35 - Croquis coloridos de figurinos de Edith Head para o filme Family Plot53
53 Imagens extraídas do livro BOUZEREAU, Laurent. Hitchcock, piece by piece. New
York: Abrams, 2010. p.137.
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filmes, pois, como um diretor que pensava a história visualmente, sabia da importância da elaboração das imagens para contá-la.
Jacobs, ao tratar do cinema na concepção de Hitchcock, ressalta que:

Ainda que trabalhando dentro de padrões clássicos
no cinema de Hollywood, Hitchcock tem sido frequentemente considerado um diretor que privilegia a presença visual sobre a narração. Jack Cardiff, o famoso diretor de fotografia que colaborou com
Hitchcock em Under Capricorn, disse que “praticamente todas as ideias dramáticas de Hitchcock
são visuais. Se é esperado que um cameraman pinte
com a luz, Hitchcock pintava com a câmera em movimento. Esta noção da predominância do visual responde perfeitamente ao conceito de “cinema puro”,
o qual Hitchcock defendia em uma série de influentes entrevistas no início da década de 1960, e a opinião de que seus filmes seminais são auto-referenciais ou meditações auto-reflexivas sobre a natureza
do cinema em si – uma ideia propagada por críticos
como Jean Douchet, Robert Stam, Stefan Sharff, e
William Rothman, entre muitos outros. Robin Wood
apresentou Hitchcock como um diretor que favorecia um cinema centrado na imagem em vez de um
estilo de filmar centrado no ator. [tradução e grifos
da autora] (JACOBS, 2007, p. 24-25)

Hitchcock era meticuloso na montagem interna de cada
cena, e na sequência de planos, para induzir à assimilação desejada da narrativa, bem como para a construção do suspense,
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gênero pelo qual o diretor se tornou amplamente conhecido. Assim como Lang, também foi tido como autoritário por seu minucioso cuidado com a visualidade, que deixaria pouco espaço
para que os demais membros das equipes criassem.
Fig. 36 - Planta baixa da casa de Norman Bates em Psicose, 1960, e dois desenhos feitos para foyer e escadaria do mesmo cenário.54

Fig. 36 - Planta baixa da casa de Norman Bates em Psicose, 1960, e
dois desenhos feitos para foyer e escadaria do mesmo cenário.54

Fig. 37 - Cenário da casa de Norman Bates, ambiente do foyer e escadaria, em
54
Imagem extraída do livro: JACOBS. The wrong house. Rotterdam: 010
Publishers, 2007.

cenas do próprio filme.55

ções de câmera e movimentações de câmera, podem
e devem ser interpretados como práticas arquitetônicas. [tradução da autora] (JACOBS, 2007, p. 11)

Fig. 37 - Cenário da casa de Norman Bates, ambiente do foyer e escadaria, em cenas do próprio filme.55

E Hitchcock sabia bem disso. Quando trabalhou como cenógrafo, no início dos anos 20, Hitchcock desenhava os cenários
e mostrava para o diretor o croqui já indicando onde é que deveria estar posicionada a câmera. “Como um jovem e como um
art diretor, eu era extremamente dogmático”, Hitchcock afirmou,
“Eu quero dizer, eu construía um cenário e dizia ao diretor, ‘É daqui que filma’.” (JACOBS, 2007, p. 16).
Fig. 38 - Hitchcock desenhando esboços para Lifeboat (1943) com equipe.56

Uma consideração importante a se fazer sobre o trabalho
de Hitchcock é que, não bastasse o seu entendimento sobre a importância da direção de arte para a construção da narrativa, ele
alcançou a plena percepção de que a construção da cenografia
também se faz com a câmera e que, portanto, o pensamento de
direção de arte deveria incluir o conhecimento de câmera, fotografia, lentes e iluminação. Como confirma Steve Jacobs,
[...] o cinema também cria a arquitetura através da
câmera. No processo de criar espaços cinematográficos, fenômenos como luz, som, montagem, posi-

Fig. 38 - Hitchcock desenhando esboços
56
Fig. 39 e 40 - Esboço de Hitchcockpara
paraLifeboat
Um barco
e nove
destinos
(1943)
com
equipe.(Lifeboat),
1943, e storyboard para o filme Psicose (Psycho), 1960, feito a partir dos es-

55 Imagem extraída do livro: JACOBS. The wrong house. Rotterdam: 010 Publishers, 2007.

56 Imagens extraídas do livro BOUZEREAU, Laurent. Hitchcock, piece by piece. New
York: Abrams, 2010. p.137.
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boços de Hitchcock.57

Figs. 41-43 - Storyboard do filme The Birds (1963).58

Fig. 39 e 40 - Esboço de Hitchcock para Um
barco e nove destinos (Lifeboat), 1943, e
storyboard para o filme Psicose (Psycho),
1960, feito a partir dos esboços de Hitchcock.57

Figs. 41-43 - Storyboard do filme The
Birds (1963).58
57 Imagem extraída do livro: JACOBS. The wrong house. Rotterdam: 010 Publishers, 2007.
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58 Imagens extraídas do livro BOUZEREAU, Laurent. Hitchcock, piece by piece. New
York: Abrams, 2010. p.137.

Durante toda a sua carreira como diretor, Hitchcock manteve estreita parceria com os diretores de arte de seus filmes.
Conhecido pelo largo uso de objetos carregados de
significados e simbologias, Hitchcock também favorecia cenários desenhados [inventados] porque eles
interpretavam e pontuavam a narrativa. “Eu aprendi muito com Hitch”, disse o diretor de arte Henry
Bumstead, que trabalhou na versão americana de
The man who knew too much, Vertigo, Topaz e Family Plot. “Ele sabia como fazer os cenários parecerem com os personagens que ele estava filmando”. [tradução e grifos da autora] (JACOBS, 2007, p.
21)

Antes do surgimento da categoria de diretor de arte
(production designer), que data de 1939, Hitchcock já desempenhava esta função, como ela viria a ser posteriormente. Porém,
sem receber o título, apenas acumulando esta função à de diretor.

A razão que culminou na inauguração desta função pelo
produtor do filme E o vento levou..., em 1939, dando o crédito a
Menzies de production designer, foi justamente o fato de que ele
não transpôs para desenho os cenários das cenas do roteiro apenas, como já foi dito no início desse capítulo. Ele transpôs para
desenho as cenas que estavam no roteiro. E isso diz muito. Sobre
o assunto, Jacobs comenta:

De acordo com Hitchcock, Menzies “fazia uma sequência [...] e pela série de esboços indicava as marcações de câmera. Agora isto não tem nada a ver,
em um sentido, com a art direction. A art direction é
“vestir” o cenário. Production design é definitivamente pegar uma sequência e colocá-la em desenhos.” Hitchcock também afirmou que ele mesmo
era envolvido no Production design de seus filmes e
que uma Production Design deve estar presente desde as primeiras versões do roteiro. [tradução e grifos da autora] (JACOBS, 2007, p. 22)

Após o surgimento desta categoria, Hitchcock continuou
desenhando seus storyboards, em geral, com seus diretores de
arte. Isto se dava da seguinte forma: ou o diretor desenhava lado
a lado com o diretor de arte (production designer), detalhadamente, as cenas onde se podia observar os cenários, ou o diretor fazia estes desenhos e os dos storyboards (em que se podia
observar como os cenários funcionariam enquadrados no filme)
junto a um ilustrador e este material era passado ao diretor de
arte para que ele desenvolvesse o seu trabalho. Esta era a metodologia de trabalho com Hitchcock, como confirma o depoimento abaixo:
Henry Bumstead admitiu que ele desenhou não apenas para Hitchcock, mas com ele e, como um resultado, foi capaz de intuir os humores e estados emocionais que o mestre do suspense queria depois.
Production designers poderiam partir dos desenhos
lendários ou storyboards feitos totalmente por Hitchcock mesmo ou por um artista dos sketches sob
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a supervisão do diretor. Referindo-se ao trabalho
dele em Strangers on a train, Edward Haworth contou que Hitchcock “tinha um grande senso de linha
– que foi a sua linguagem. [...] Eu faria desenhos, e
Hitch os aprovaria ou não. [tradução da autora] (JACOBS, 2007, p. 23)

No entanto, muitos art directors que trabalharam
com Hitchcock também enfatizaram sua liberdade
pessoal para caracterizar um personagem através
do desenho de cenário. Henry Bumstead, por exemplo, contribuiu para a criação do personagem de James Stewart em Vertigo: “Um ex-policial, provavelmente não um grande leitor. Eu o fiz um filatelista,
e decorei um canto de sua sala de estar com revistas de selos, vidros magníficos e todo o equipamento
que um colecionador de selos tem. É o tipo de detalhe que Hitchcock amava ver”, Bumstead disse. [Tradução da autora] (idem, p.24)

Ainda que a art direction se encarregue de “vestir” o cenário, o production designer também não se preocupa apenas
com a porção arquitetônica do cenário, mas com tudo o que vai
dentro dele, igualmente.
Fig. 44 - Croqui do production designer Henry Bumstead para cenário do
apartamento de Scottie em Vertigo, 1958.59

59
Imagem extraída do livro: JACOBS. The wrong house. Rotterdam: 010
Publishers, 2007, p. 24.
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Fig. 44 - Croqui do production designer Henry Bumstead para cenário do
apartamento de Scottie em Vertigo, 1958.59

Essa aparente “ligeira” diferença é que fez com que Menzies pensasse a cena como um todo e os cenários de forma muito mais integrada ao todo da obra. Ele concebeu os cenários já
imaginando o ângulo de onde seriam vistos, por qual tipo de enquadramento, sob que tipo de luz, com uma lente mais aberta ou
mais fechada... E tudo isto passou pela concepção dele, como diretor de arte, relacionando cada escolha plástica com a necessidade dramática das cenas e não puramente guiado por um apelo
estético.
É sabido que Menzies (que foi diretor de arte de Hitchcock
por três vezes) chegou, inclusive, a dirigir algumas cenas de E o
vento levou... e que, mais tarde, dirigiu três longas metragens, o
que demonstra que o diretor de arte tem provavelmente também “um pé” na direção, assim como o diretor, muitas vezes,
“tem um pé” na direção de arte.
Em Hitchcock, os objetos nunca são meramente decorativos, estão repletos de significação, como já foi apontado. Funcio-

nam, muitas vezes, como signos ou talvez como “imagens-síntese” de alguma ideia dentro da narrativa. A investigação deste
assunto remete à separação que é feita entre dois tipos de cinema – um extremamente realista e, outro, cujas imagens são elaboradas segundo a chave da poética da imagem. Esta separação
evidencia que, a grosso modo, segundo o primeiro tipo de cinema citado, o realista, um objeto (ou elemento estrutural do cenário) pode significar exatamente a imagem a que ele remete, ou,
seguindo o segundo tipo de cinema mencionado, mais poético, o
mesmo objeto pode remeter a uma ideia que extravase a original, ordinária, de simples objeto. Tal como o exemplo das “portas fechadas a chave” nos filmes de Hitchcock, que deixam de ser
apenas portas para simbolizarem um segredo familiar, conforme
o trecho destacado a seguir:
[...] detalhes arquitetônicos são parte do tipo de “cinema de maçaneta” [tradução ao pé da letra] que
André Bazin deplorou porque apresenta todos os
detalhes como signos mais do que como fatos.
Em Hitchcock, vários desses motivos arquitetônicos
[portas, janelas e escadas] são intrinsecamente conectados com temas ou estruturas narrativas tipicamente hitchcockianos. O motivo da porta fechada
– acompanhado pela chave – relaciona-se ao tema
do segredo escondido dentro da casa ou da família,
por exemplo. [tradução e grifos da autora] (JACOBS,
2007, p. 27)

A crítica de Bazin60, de que os detalhes arquitetônicos nos
filmes hitchcockianos aparecem mais como signos do que como
fatos, se afina com sua defesa mais propagada que foi a de um
cinema realista, ou melhor, cuja vocação seria a representação
da realidade.

O cineasta Andrei Tarkoviski aborda rapidamente esta
que seria a vocação do cinema em seu livro Esculpir o tempo. Ele
fala sobre o cinema ser a arte do real, já que estaria mostrando
aos espectadores uma “imagem do real”, e não um código. O cineasta reconhece que o cinema está muito próximo da poesia,
revela importantes pontos em comum, mas faz uma diferenciação ao dizer que, quando o cinema nos mostra “a casa”, nós a
vemos e não a um código, como seria na literatura, que usa o
código-palavra. Esta colocação nos interessa aqui na medida em
que ela nos apresentaria o cinema como uma arte nada sugestiva, porque a literatura deixa margens maiores para que o leitor
imagine “a casa” que lhe aprouver.
O problema, portanto, é que a colocação do cineasta parece desconsiderar o fato de que uma casa mostrada em um filme, também pode funcionar como um código, um signo. Afinal,
a imagem é o léxico do cinema, como a palavra é o léxico da
literatura. As maneiras de se “escrever” com imagens, podem
variar, sendo mais ou menos sugestivas, impactantes, plásticas,
dependendo do modo como são compostas estas imagens, “costuradas” umas às outras... A escolha das palavras e o modo de

60 André Bazin (1918-1958), francês, influente crítico e teórico de cinema, co-fundador da Cahiers du Cinema, uma das revistas de cinema mais importantes em todo
o mundo.
95

arranjá-las num texto pode indicar ideias diferentes, trazer ênfases e diferentes emoções, assim como as imagens escolhidas
para um filme e o modo de montá-las.

Muitos dos filmes de Tarkovski, aliás, trazem incríveis
“imagens-síntese” de ideias presentes em suas narrativas. Afinal, uma excelente construção visual não é aquela que revela
tudo, como a realidade supostamente o faz61. Mas aquela que,
criada por meio de uma construção poética contém (porque sintetiza) diversas camadas invisíveis que necessitam ser decifradas, como a um código.
Reiterando o que foi dito sobre a relevância das imagens-signo nos filmes de Hitchcock, podemos recorrer ao que Godard62, também mencionado por Jacobs, pensava a respeito:

De acordo com Godard, com Hitchcock nos lembramos de tomadas mais do que de cenas. Em um episódio dedicado a Hitchcock em seu Histórias do cinema
(1998), Godard observa que nós nunca nos lembramos de pedaços de filmes de Hitchcock [...]. Nós nos
lembramos simplesmente de imagens. Mais precisamente, nós nos lembramos de tomadas focadas em
alguns objetos-chave: uma bolsa, um copo de leite,
pás de um moinho, uma mecha de cabelo, uma linha
de garrafas, um par de taças, uma pontuação de música, um isqueiro, e assim por diante. [tradução da

61 Aliás, o que é a realidade? Ela existe? É única? Ou o “real” seria também uma
construção individual?
62 Jean-Luc Godard (1930-), franco-suíço, diretor, roteirista e crítico de cinema. Um
dos criadores do movimento da Nouvelle Vague do cinema francês, na década de
1960, que influenciou o movimento do Cinema Novo brasileiro.
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autora] (JACOBS, 2007, p. 26)

Godard defende justamente o quanto as imagens dos filmes de Hitchcock nos contam sem ser explicativas. Ao mesmo
tempo, sublinhando a importância dos objetos para além de
seus contornos palpáveis, demonstra como os objetos dos filmes
de Hitchcock funcionam como metáforas, figuras de linguagem.
Se atentarmos para o fato de que o cinema é uma arte audiovisual, ao nos lembrarmos das histórias contadas por um cineasta por meio das imagens criadas por ele, sintéticas, e não
por cenas inteiras em que se explica o que está acontecendo, temos, no mínimo, o que se espera de uma obra digna de um artista visual do cinema!

Toda esta discussão se faz muito importante para entendermos como se forma o pensamento da direção de arte, na medida em que aponta para uma construção imagética elaborada
que está no cerne da criação da obra fílmica. Isto é, dentro deste tipo de filme realizado por Hitchcock, em que cada imagem
carrega tamanha potência de significado, qual é o profissional
que ficará encarregado de criá-la, concebê-la? Por tudo o que foi
apontado, o diretor de arte (production designer) dentro dos filmes de Hitchcock parece executar as imagens concebidas pelo
diretor.

2.6. Federico Fellini
Outros cineastas, do mesmo período de Hitchcock, notoriamente também pensavam assim, tais como Federico Fellini63,
na Itália, Akira Kurosawa64, no Japão e, confessamente influenciados por estes cineastas, mais recentemente, Tim Burton 65 e
Wes Anderson66, nos Estados Unidos, Jean-Pierre Jeunet67 e Michel Gondry68, na França. Todos estes cineastas citados são altamente visuais e acreditam nesta linguagem cinematográfica.

Federico Fellini havia sido cartunista antes de tornar-se

63 Federico Fellini (1929-1993), italiano, diretor e roteirista de cinema, trabalhou
como ator em alguns filmes no início de sua carreira. Fora também cartunista antes
de se firmar como diretor. Inconfundível pela poesia de suas obras, mistura fantasia
e realidade na expressão dos aspectos mais essenciais da natureza humana.
64 Akira Kurosawa (1919-1998), japonês, diretor, roteirista, montador e produtor
de cinema. Fora também pintor, antes de se dedicar ao cinema. Seus filmes possuem
fortes características de sua carreira pregressa, tendo uma plasticidade fortemente
elaborada, de resultado impactante e poético.
65 Tim Burton (1958-), americano, diretor, roteirista e produtor de cinema. Conseguiu atrair a atenção da crítica com seu segundo longa-metragem, Os fantasmas se
divertem, em 1988. É também artista visual e realizador em stop motion, técnica utilizada em alguns dos filmes que marcaram a sua carreira, como O estranho mundo
de Jack (Nightmare before Christmas), de 1993.
66 Wes Anderson (1969-), americano, diretor e produtor de cinema. O diretor atingiu o auge de sua carreira com O Hotel Budapeste, 2014. É conhecido por suas paletas precisas e enquadramentos simétricos na construção de uma visão particular
do mundo que mistura certa nostalgia do passado e realismo fantástico.
67 Jean-Pierre Jeunet (1953-), francês, diretor e roteirista de cinema. Tornou-se
mundialmente conhecido com o longa-metragem O fabuloso destino de Amelie Poulain (2001).
68 Michel Gondry (1963-), francês, diretor, roteirista e produtor de cinema. Muito
influenciado por música pop, ficou bastante conhecido pela realização de memoráveis videoclipes para diversas bandas contemporâneas, com destaque para a
cantora Björk.

diretor, muito embora tenha passado também pela função de
ator e de roteirista (e se mantido nesta última função também
em muitos de seus filmes). O diretor, já estudado em minha pesquisa de mestrado (MOURA, 2010), tinha o costume de registrar
seus pensamentos sob a forma de rabiscos, e a partir de determinada época em sua vida, registrava também os seus sonhos.
Considerava análogas as linguagens do cinema e do sonho pela
liberdade que lhes são caraterísticas na representação dos acontecimentos e mantinha esta prática não apenas como uma busca
por autoconhecimento, mas, provavelmente, como uma maneira de exercitar uma linguagem. Nos dois universos, do cinema e
do sonho, são construídas metáforas por meio de imagens, pelo
uso plástico das formas e das cores, emoções e pensamentos se
revelam.
Pelas mesmas razões, Fellini via o cinema muito mais próximo da pintura e seu ofício, muito mais próximo ao de um pintor, como atesta neste comentário:

O cinema é uma arte. Eu digo isso com profunda convicção. O cinema é uma arte justamente como todas
as outras. Ele é uma das artes. Para mim, não é como
literatura, é como a pintura, porque ele é feito de telas em movimento.
Eu faço filmes para mim mesmo, assim como um
pintor. Eu não sei trabalhar de outra forma. Então,
eu tenho que esperar que as pessoas queiram ver a
minha visão, que é bem cara.
[...]
Eu acredito que para muitos diretores a palavra
falada é mais importante que a imagem, e eles
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são diretores literários. Para mim, o cinema é o
filho da pintura.
Um pintor traduz a visão dele para todos nós. É um
olhar para a realidade íntima de alguém, e que é o
que eu considero uma realidade absoluta, a mais
verdadeira de todas elas. Esta tradução de uma visão que é a minha é o que eu tento fazer na tela que
é o meu quadro. Eu admiro Van Gogh.[...]69[grifos e
tradução da autora] (GUGGENHEIN MUSEUM, 2004,
p.33)

[...] Por exemplo, fazer uma decoração é algo que me
concerne (sic)70, pois é pintura. Um pintor não pode
encarregar qualquer outra pessoa de dar um certo
toque com o pincel. Com o cinema é parecido, que é
pintura antes de ser literatura ou dramaturgia. Trata-se de objetos e da luz sobre esses objetos. (FELLINI, 1995, p. 174)

Ele se considerava mais próximo do trabalho do
pintor e se portava como tal profissionalmente, já que
gostava de desenhar primeiro como as coisas deveriam ser
e de, depois, acompanhar tudo absolutamente de perto,
tendo a necessidade inclusive de sentir pelo tato os espaços,
móveis e objetos, como destacado nos dois trechos abaixo:

Fellini – Na colocação de uma peruca, na maquiagem de um ator. Sinto que devo viver, habitar o cenário e ter o controle de cada um desses detalhes. Se
devo contar com que parece uma determinada peça,
devo, naturalmente, antes, escolher as cores, fabricar esses sofás, mas em seguida lá habitar verdadeiramente, ali ficar mesmo durante as horas de pausa.
Tenho verdadeiramente necessidade de sentir esta
peça e até as peças vizinhas. (Idem. p.175)

69 The cinema is an art. I say it with profound inner conviction. The cinema is an art
just like all the others. It is one of the arts. To me, it is not like literature, it is like painting, because it is made up canvases in motion.
I make movies for myself alone just like a painter I don’t know how else to work. So I
have to hope that people want do see my vision, which is very expensive.
[…]
I believe that for many directors the spoken word is more important than the image,
and they are literary directors. For me, film is a child of painting.
A painter translates his vision for all of us. It is a gaze into the intimate reality of
someone else, and that is what I consider an absolute reality, the truest of them all.
This translate of my vision it is what I am trying to do on the screen that is my canvas.
I admire Van Gogh. […]
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D. Petigrew - Mas onde entra exatamente essa tactilidade (sic)71?

Fellini costumava, muitas vezes, antes de fazer seus roteiros, desenhar os personagens, a lápis ou à caneta simplesmente,
sem colorir, e outras vezes, pintá-los com aquarela ou fazê-los
direto com canetas hidrográficas coloridas, em traços rápidos -

70 O verbo concernir, com sentido de ser da responsabilidade de, dizer respeito a. (A
tradução deste livro de Damien Petigrew é de Fernanda Borges e Roberto Paulino).
71 A palavra tactilidade parece ter sido um neologismo de Fellini durante a entrevista, pois vem em itálico na tradução. Seu significado parece se referir ao caráter
tátil, palpável, material da visualidade da história a ser contada, visualidade esta
que está presente na cenografia, na maquiagem, no figurino, como ele exemplifica
logo na sequência.

era seu estilo.
Muitos desses tipos de desenhos são feitos por Fellini durante o processo de conceber e de rodar um filme, como memorandos gráficos ou como uma válvula de escape para o desenvolvimento visual.
Ao lado destes, são desenhadas as páginas de trabalho, que são as imagens que servirão de ponto de
partida (muitas vezes já bastante precisas em muitos sentidos), para o trabalho que será feito pelo
set designers e pelos figurinistas ou para a modificação de estruturas que já foram executadas. Estes
desenhos - muitas vezes desenhos rápidos feitos à
caneta esferográfica ou lápis, às vezes mais elaborados com caneta hidrográfica – ao lado de modelos
e rascunhos feitos em estrita colaboração com especialistas, um bem desenvolvido storyboard visual
do filme, uma mise-en-page na qual muitas vezes os
espaços e as tomadas estão indicados. [tradução da
autora] (GUGGENHEIN MUSEUM, 2003. p. 31-32)

Fellini afirmara que este método era, para ele, uma maneira de concentrar-se no universo daquelas figuras, pensar o
modo como se movimentariam, as histórias em que se envolveriam, como pensavam e como sentiam. Depois de feitos os desenhos, procurava por um ator que se encaixasse, que correspondesse à plasticidade e expressividade de seus desenhos, salvo
algumas raras exceções, como no caso em que escolheu Giulietta Masina para interpretar Gelsomina (em La Strada, 1954),
Cabíria (em Noites de Cabíria, 1957) ou Julieta (em Julieta dos
Espíritos, 1965), quando já sabia que queria a atriz para os pa-

péis (ainda que suas qualidades físicas e fisionômicas se encaixassem perfeitamente nos desenhos feitos por Fellini para esses personagens e correspondessem exatamente às qualidades
emocionais e psicológicas expressadas por estes papéis – o que
indica um rigor também visual em sua escolha por ela).

Fig. 45 e 46 - Desenho de Fellini indicativo de figurino e de cabelo para Cabíria, em Noites de Cabíria, 1957 e três fotos de prova de figurino do personagem, interpretado por Giulietta Masina.72

Fig. 45 e 46 - Desenho de Fellini
indicativo de figurino e de cabelo
para Cabíria, em Noites de Cabíria, 1957 e três fotos de prova de
figurino do personagem, interpretado por Giulietta Masina.72

72 Imagens extraídas do livro STOURDZÉ, Sam. Fellini - La Grande Parade. Paris:
Éditions Anablet e Jeu de Paume, 2009. p. 102.
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Fig. 47 e 48 - Desenho feito por Fellini
para personagem Ginger, com anotações73, e detalhe de fotograma extraído
do próprio filme (Ginger e Fred, 1985).

Fig. 49 e 50 - Desenho de Fellini para o figurino do personagem Gelsomina, interpretado por Giulietta Masina e
fotograma extraído do próprio filme (La Strada, 1954).74

Fig. 47 e 48 - Desenho feito por Fellini para personagem Ginger, com anotações73, e detalhe de fotograma extraído do próprio filme (Ginger e Fred, 1985).

Fig. 49 e 50 - Desenho de Fellini para o figurino do personagem Gelsomina,
interpretado por Giulietta Masina e fotograma extraído do próprio filme (La
Strada, 1954).74

73 Imagens extraídas do livro: MUSEUM GUGGENHEIN. Fellini! Roma: Skira, 2003.
p. 113.

74 Imagens extraídas do livro STOURDZÉ, Sam. Fellini - La Grande Parade. Paris:
Éditions Anablet e Jeu de Paume, 2009. p. 98-99
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Fig. 51 - Desenho feito por Fellini, para seu decorador Piero Gherardi, do personagem de Anita Akberg em La Dolce Vitta, 1961, e Anita em cena do mesmo
filme.75

Fig. 52 - Josiane Tanzili no papel de Volpina, de Amarcord (1973) e desenho
preparatório de Fellini para o mesmo personagem.76

Fig. 53 - Estudo de Fellini para prostituta subindo a escada em Cidade das mulheres, de 1980, maquiador aplicando na atriz a prótese de grandes nádegas
e, lado a lado, a mesma atriz subindo a escadaria do cenário com e sem a caracterização completa.77

Fig. 52 - Josiane Tanzili no papel de Volpina, de Amarcord (1973) e desenho
preparatório de Fellini para o mesmo personagem.76
Fig. 53 - Estudo de Fellini para prostituta subindo a escada em Cidade das mulheres, de 1980, maquiador aplicando na atriz a prótese de
grandes nádegas e, lado a lado, a mesma atriz subindo a escadaria do cenário com e sem a caracterização completa.77

75 Idem, p. 132
76 Idem, p. 150

77 Imagens extraídas do livro STOURDZÉ, Sam. Fellini - La Grande Parade. Paris:
Éditions Anablet e Jeu de Paume, 2009. p. 162.
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Fig. 57 e 58 - Desenho de Fellini para o navio de E la nave va, 198379
e fotograma extraído de cena correspondente.
Fig. 54-56 - Desenho de Fellini para cenário de Ensaio de Orquestra, de 197878,
e fotogramas extraídos do mesmo filme para cena correspondente.
78 Imagens extraídas do livro: MUSEUM GUGGENHEIN. Fellini! Roma: Skira, 2003.
p. 85.
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79 idem. p. 84.

– A luz, os tons...
D. Petigrew - Sim, a luz, os tons, a composição, mas
também muitas outras coisas.

Fellini – Tudo bem, mas para o cinema é a imagem.
D. Petigrew - Mas tem também a cultura, uma predisposição visual. Uma imagem não é uma coisa neutra,
não é?

Fig. 59 - Desenho de Fellini para cabine de Orlando, de E la nave
80
va, 1983.
Fig.
59 - Desenho
de Fellini para cabine de Orlando, de E la nave va, 1983.80

Seu olhar apurado e sua defesa da imagem em detrimento do diálogo, parece resultar na defesa de um cinema puro,
como o que Hitchcock defendia. Em entrevista a Damien Petigrew, Fellini deixa isso bem claro:
D. Petigrew - Para o senhor qual é o componente essencial do cinema?

80 Idem. p. 87.

Fellini – A imagem, é claro! Que outra coisa poderia
ser? Se eu lhe perguntasse: “Qual é o componente
essencial da pintura? ”, o que você me responderia?

Fellini – Uma imagem que exprime uma ideia, um
sentimento, uma atmosfera, uma lembrança e que
quer assim sugerir ao espectador alguma coisa que
diga respeito não somente ao ator mas também ao
próprio espectador, me parece ser uma imagem densa de significado, e que representa a alma do cinema.
D. Petigrew - E a importância da luz?

Fellini – Sem luz não temos imagem. E sem imagem
não temos cinema. A luz é tudo. Ela exprime ideologia, emoção, cor, profundidade, estilo. Ela pode apagar, contar, descrever. Com a luz apropriada, o rosto mais feio, a expressão mais idiota podem irradiar
beleza ou inteligência.
D. Petigrew - A luz passa na frente dos diálogos?

Fellini – Na minha obra, os diálogos têm pouca im-
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portância comparados à luz. (FELLINI, 1995, p. 144148)

Ao desenhar seus personagens e alguns dos espaços de
seus filmes, que já eram precisos em muitos sentidos, se os compararmos com os resultados alcançados assistindo aos filmes,
vemos que Fellini estava direcionando a criação de sua equipe –
cenógrafo, figurinista e diretor de arte -, pois fazia também tais
desenhos com este intuito. Ao se mostrar como uma figura tão
presente nas escolhas plásticas, definia a visualidade de seus filmes, ainda que contasse em suas equipes com profissionais muito competentes, como Piero Tosi81, Danilo Donati82 e Dante Ferreti83, que realizaram com maestria suas ideias.

2.7. Akira Kurosawa
Também ligado às artes visuais, o cineasta japonês, Akira Kurosawa, havia sido um rigoroso artista plástico antes de se
tornar cineasta. Altamente influenciado pela pintura do holan81 Piero Tosi (1927-), italiano, figurinista de cinema. Recebeu dois prêmios BAFTA
de Melhor Figurino.
82 Danilo Donati (1926-2001), italiano, foi figurinista de cinema. Recebeu o Oscar duas vezes – por Romeu e Julieta, 1968, de Franco Zefirelli e por Il Casanova di
Fellini, 1976.
83 Dante Ferretti (1943-), italiano, production designer, art director e figurinista
de cinema. Trabalhou com grandes cineastas como Federico Fellini e Tim Burton,
com quem fez Sweeney Todd, 2007, recebendo o Oscar de Melhor Direção de Arte
por seu trabalho.
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dês, Vincent Van Gogh, Kurosawa destemia o uso expressivo das
cores, da iluminação e dos espaços construídos pictoricamente.
Infelizmente, por ser tão rigoroso, queimou toda a sua produção
em pintura, tão logo decidiu-se pelo cinema. Afirmava que não
poderia ser um artista brilhante em uma nova arte tendo sido
medíocre no ofício artístico anterior e, queimou as provas de seu
trabalho “medíocre”, segundo sua visão. O diretor também tinha
como método, desenhar as cenas de seus filmes. Começou fazendo desenhos com menos acabamento, em preto e branco, apenas
para auxílio da equipe técnica. Em uma segunda fase de sua carreira, a partir do filme Kagemusha (1980), começa a desenvolver
os desenhos das cenas como verdadeiras pinturas, feitos a lápis
e coloridos com tinta acrílica, a óleo ou crayon, como pinturas,
obras plásticas.

Em novembro de 2010, o Instituto Tomie Ohtake realizou a mostra comemorativa do centenário do cineasta, intitulada “Kurosawa, criando imagens para cinema”, em que se podiam
ver 80 originais desses desenhos. Entre eles, havia também alguns dos que foram feitos para o filme Sonhos (1990), em que o
amigo e cineasta Martin Scorsese participou como ator, interpretando Van Gogh em um dos episódios da compilação de sonhos do filme. Scorsese era grande admirador da qualidade estética e refinamento do olhar de Kurosawa. Sobre essa experiência
e sobre o trabalho do diretor, Scorsese deu o seguinte depoimento:
[...] Akira Kurosawa deixou uma marca impressionante na história do cinema. Ele foi mais que um

grande cineasta. Legou-nos um modo de olhar, uma
visão de recursos gráficos poderosos que nos dá
uma sensação, a um só tempo, monumental e imediata. Simplesmente todas as vezes que vejo e revejo
Kurosawa, não me canso de ficar surpreso com o seu
entendimento se absolutamente todos os aspectos
relativos à realização de um filme – distância, ritmo,
movimento e graus de intensidade emocional.
[...] E você consegue perceber esta maestria em matéria de cinema em seus desenhos e pinturas preparatórios. Quando olho para os desenhos que ele
me deu para as cenas em que interpretei Van Gogh
no filme Sonhos, lembro-me da precisão por ele demonstrada sobre absolutamente tudo – quantos
passos deveria dar durante determinada tomada, o
posicionamento de meus braços, o tamanho das pinceladas de Van Gogh, o jeito que meus olhos e minha
barba apareciam no enquadramento. Contemplando
essas pinturas e desenhos, você consegue sentir que
ele vive e respira cinema – os storyboards clamam
por serem materializados em sua plenitude através
do movimento cinético, por meio da transição dinâmica entre as imagens em movimento. (INSTITUTO
TOMIE OHTAKE, 2010, p.5)

Fig. 60 - Estudo de caracterização para Takeda Shingen e Kagemusha
(para o filme Kagemusha – a sombra do samurai, 1980).84

Fig. 60 - Estudo de caracterização para Takeda Shingen e Kagemusha (para o
filme Kagemusha – a sombra do samurai, 1980).84
Fig. 61 - Batalha noturna em Takatenjin, Quartel-general da retaguarda. (para
o filme Kagemusha – a sombra do samurai, 1980).85

84 Imagem extraída do catálogo: INSTITUTO TOMIE OHTAKE. Criando imagens
para cinema – Exposição comemorativa do centenário de Akira Kurosawa. São Paulo,
2010. p. 11.
85 Idem, p. 17.

Fig. 61 - Batalha noturna em Takatenjin, Quartel-general da retaguarda. (para o filme Kagemusha – a sombra do samurai, 1980).85
Ambos desenhos feitos a lápis, aquarela, giz de cera e pincel em
apergaminhado.
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Fig. 62 e 63 - O caminho de Sanshu: Marcha do pôr-do-sol. Lápis,
aquarela e giz de cera em papel para desenho86 e fotograma de cena
correspondente.

86 Idem, p. 13.
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Fig. 65 - A campina verde: Hidetora na caçada (Ran, 1985). Lápis,
aquarela giz de cera e pastel em papel para pintura.88
Fig. 65 - A campina verde: Hidetora na caçada (Ran, 1985). Lápis,
aquarela giz de cera e pastel em papel para pintura.88
87 Idem, p. 19.
88 Idem, p. 25.
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Fig. 67 - Estudo de Kabuto (elmo) de Ichimonji Taro Takatora, para o filme
Ran, 1985. Lápis e aquarela em apergaminhado.90

Fig. 68 - Apanhado de desenhos feitos para estudo de caracterização
do personagem Ichimonji Hidetora, de Ran, 1985, em diversos momentos da narrativa.91
Fig. 68 - Apanhado de desenhos feitos para estudo de caracterização do personagem Ichimonji Hidetora, de Ran, 1985, em diversos momentos da narrativa.91
Fig. 69 - O personagem Hidetora ensandece nos campos, em meio à tempestade (Ran, 1985). Lápis e aquarela em papel para desenho.92

Fig. 67 - Estudo de Kabuto (elmo) de Ichimonji Taro
Takatora, para o filme Ran, 1985. Lápis e aquarela
em apergaminhado.90
89 Idem. p. 53.
90 Idem. p. 20.

Fig. 69 - O personagem Hidetora ensandece nos campos, em meio à
tempestade (Ran, 1985). Lápis e aquarela em papel para desenho.92
91 Idem. p. 28-29
92 Imagem extraída do catálogo: INSTITUTO TOMIE OHTAKE. Criando imagens
para cinema – Exposição comemorativa do centenário de Akira Kurosawa. São Paulo,
2010. p. 31.
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Fig. 70 e 71 - Desenho elaborado para primeiro episódio do filme Sonhos
(1990)93 e fotograma extraído de cena correspondente.

Fig. 72 e 73 - O pomar de pêssegos: a deslumbrante dança das bonecas Hina
(Sonhos, 1990)94 e fotograma extraído de cena correspondente.

93 Imagem disponível em: <http://www.complex.com/art-design/2012/03/akira-kurosawas-hand-painted-storyboards> Acesso 15 abr. 2014.

94 Imagem extraída do catálogo: INSTITUTO TOMIE OHTAKE. Criando imagens
para cinema – Exposição comemorativa do centenário de Akira Kurosawa. São Paulo,
2010. p. 38

Fig. 70 e 71 - Desenho elaborado para primeiro episódio do filme Sonhos
(1990)93 e fotograma extraído de cena correspondente.
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Fig. 72 e 73 - O pomar de pêssegos: a deslumbrante dança das bonecas Hina
(Sonhos, 1990)94 e fotograma extraído de cena correspondente.

Fig. 74 e 75 - Nevasca: Mulher das neves (transformação)95 e fotograma extraído de cena correspondente (Sonhos, 1990).

Fig. 76 e 77 - Monte Fuji em vermelho: Erupção (Sonhos, 1990). Lápis, aquarela e caneta hidrográfica com ponta de feltro em papel
para desenho96. E fotograma extraído de cena correspondente.

95 Idem. p. 39.

96 Idem, p. 40.
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Fig. 80 - Cortejo funeral em homenagem à senhora que faleceu. A expressão é
de celebração à vida de quem se foi, por isso a música, a dança e as cores. Fotograma extraído de cena correspondente. (Sonhos, 1990).

Fig. 78 e 79 - Aldeia com moinhos d’água e O Velho da Azenha em funeral alegre (Sonhos, 1990). Lápis, aquarela e giz de cera em papel
para desenho.97
97 Idem, p. 41.
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Os desenhos dos storyboards de Kurosawa eram feitos separadamente - para cada quadro, uma pintura99. Tais desenhos
continuavam servindo para guiar a equipe técnica, mas não paravam mais nesta intenção.100 De todo modo, se serviam para
guiar a equipe técnica e eram tão precisos – alguns desenhos
representando as cenas em si, com os personagens em ação trajando seus figurinos e em determinados cenários e outros detalhando peças do figurino – é inegável que a maior parte do trabalho criativo da direção de arte se estabelecia nestas pinturas.

2.8. Tim Burton
Mais recentemente, como já apontado, podemos lembrar
do diretor americano Tim Burton que, confessamente influenciado também por Fellini, mantém o hábito de desenhar os personagens de seus filmes ao concebê-los. Burton teve até uma

Fig. 81 e 82 - O caminho: a sombrinha da vovó virada do avesso pela
ventania. Lápis e aquarela em papel Watson98. Fotograma extraído
de cena correspondente. (Rapsódia em agosto, 1991)

98 Imagem extraída do catálogo: INSTITUTO TOMIE OHTAKE. Criando
imagens para cinema – Exposição comemorativa do centenário de Akira
Kurosawa. São Paulo, 2010. p. 48.

99 A dimensão desses storyboards não era pequena e nem sempre eram desenvolvidos num mesmo papel os vários quadros em conjunto. A proporção dos quadros evidentemente era a mesma do negativo usado para o filme, “com dimensões de
aproximadamente 35cm, 41cm e 53cm na largura, com altura proporcional” (idem,
p.5). Apenas os desenhos de detalhamento (de caracterização de personagem, de
uma peça da indumentária, de um objeto...) eram feitos sem proporção rigorosa,
pois tinham uma função apenas explicativa.
100 Kurosawa começou com esta prática das pinturas para a preparação de seus
filmes (a partir de Kagemusha), pois temia a sua não concretização pelas dificuldades de produção, e, por meio dos desenhos e pinturas, “eternizava” as imagens
daquelas histórias que tinha no espírito, de forma mais bem acabada. Pensava também, segundo Teruyo Nogami, que foi sua assistente, que desse modo poderia deixar algo de valioso como legado para sua família, uma herança sua, se tudo desse
errado (idem, p.7).
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exposição dedicada às suas criações plásticas, entre desenhos e
esculturas, muitas delas para personagens, no MOMA (Museu de
Arte Moderna de Nova Iorque).

Tim Burton ganhou, na adolescência, uma bolsa para estudar no Instituto de Artes da Califórnia como animador e, mais
tarde, foi chamado para trabalhar como aprendiz de animação
no Walt Disney Studios. Por conta deste trabalho, pôde realizar
sua primeira animação, Vincent (1982), em que ousou ao utilizar
tanto animação 2D quanto animação em stop motion. O primeiro filme de sucesso retumbante aconteceu com E os fantasmas
se divertem, em 1988 e abriu portas dentro dos estúdios Disney
para histórias cada vez mais autorais, como a fábula Edward,
mãos de tesoura, de 1990. O sucesso do diretor é internacional,
tendo se tornado praticamente uma unanimidade entre crianças, jovens e adultos. O estilo próprio de Burton, reúne expressionismo, terror e humor negro e é bem aproveitado em filmes,
infantis ou não, de animação ou não.

Fig. 84 – Tim Burton manipulando os bonecos do personagem Vincent.102

Fig. 83 - Desenho de Tim Burton para o personagem Vincent de seu primeiro
curta metragem.101

Fig. 83 - Desenho de Tim Burton para
o personagem Vincent de seu primeiro
curta metragem.101
101 Imagem disponível em: < http://www.awn.com/mag/issue1.9/articles/
frierson1.9.html> Acesso: 20 abr. 1014.
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Fig. 85 - Desenho de Tim Burton para personagem Edward, do filme
Edward, mãos de tesoura.103
Fig. 86 - O ator Johny Depp trajando o figurino que compõe o personagem.104
102 Imagem disponível em: <http://www.tim-burton.net/wordpress/
wp-content/gallery/vincent-autres/vincent-autres-004.png> Acesso: 20
fev. 2015.
103 MAGLIOZZI, Ron, HE, Jenny. Tim Burton. New York: The Museum of
Modern Art. 2009. p.18.

Fig. 87 - Desenho de Tim
Burton para personagem
Edward, de Edward, mãos
de tesoura.105

Fig. 89 - Desenho de Tim Burton para personagem do cientista
que cria Edward, em Edward, mãos de tesoura.107

Fig. 86 - O ator Johny Depp trajando o figurino que compõe o personagem.104

Fig. 87 - Desenho de Tim Burton para personagem Edward, de Edward, mãos
de tesoura.105

Fig. 88 - Johny Depp caracterizado como o personagem.106

Fig. 89 - Desenho de Tim Burton para personagem do cientista que cria
Edward, em Edward, mãos de tesoura.107
Fig. 88 - Johny Depp caracterizado como o personagem.106
104 Imagem disponível em: < http://leluxemannequin.blogspot.com.br/2013/02/
edward-scissorhands.html> Acesso: 20 abr. 2014.
105 Imagem disponível em: < http://www.mtv.com/photos/exclusive-imagesfrom-the-art-of-tim-burton/1627092/4429935/photo/> Acesso 20 abr. 2014.

Fig. 90 - Em cena, Johny Depp e Vincent Price, como Edward e o cientista, seu
Fig. 90 - Em cena, Johny Depp e Vincent Price, como Edward e o
“pai”.108
cientista, seu “pai”.108
106 Imagem disponível em: < http://www.tageswoche.ch/de/2013_23/kultur/548038/> Acesso: 20 abr. 2014.
107 MAGLIOZZI, Ron, HE, Jenny. Tim Burton. New York: The Museum of Modern
Art. 2009.
108 Imagem disponível em: < http://ocapacitor.uol.com.br/cinema/galeria-ed-
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Fig. 92 - Jack Nicholson caracterizado como o personagem.110

Fig. 91 - Desenho de Tim Burton
Fig. 92 - Jack Nicholson caracterizado
para personagem Coringa, de Batcomo o personagem.110
109
man,
o
retorno.
Fig. 91 - Desenho de Tim Burton para personagem Coringa, de Batman, o retorno.109

ward_maos_de_tesoura_completa_20_anos-3835-3.html> Acesso: 20 abr. 2014.
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Fig. 93 - Conjunto de desenhos de Burton para os personagens Mulher-gato e Pinguim.111
Fig. 93 - Conjunto de desenhos de Burton para os personagens Mulher-gato
e Pinguim.111

110 Imagem disponível em: <http://www.comicbookmovie.com/fansites/Superheroes24/galleries/?g=1737&i=42045> Acesso 20 abr. 2014.
111 Imagem disponível em: <https://www.tumblr.com/search/tim%20burton%20concept%20art> Acesso 20 abr. 2014.

Figs. 94 e 95 - Atriz Michelle Pfeifer caracterizada como Mulher-gato112 e o ator Dani De Vitto em cena como Pinguim.113
112 Imagem disponível em: < http://www.marieclaire.co.za/celebrity/
celebrity-news/five-of-our-favourite-female-villains-of-all-time> Acesso:
20 abr. 2014.
113 Imagem disponível em: < http://4.bp.blogspot.com/_jSIwJJQzdUU/
TRUdcfOSA0I/AAAAAAAAAM0/vdLTzaTCf8U/s1600/Picture+3.png>
Acesso: 20 abr. 2014.

Figs. 96 e 97 - Desenhos de Tim Burton para personagem Pinguim,
de Batman, o retorno.114

114 Imagens disponíveis em: < http://www.timburton.com/> Acesso: 20
abr. 2014.
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116
Vermelha e o ator Johny Depp, como Chapeleiro
Maluco.
e o ator Johny Depp, como Chapeleiro Maluco.116
115 MAGLIOZZI, Ron, HE, Jenny. Tim Burton. New York: The Museum of Modern
Art. 2009.
116 Imagem disponível em: < http://all-free-download.com/free-photos/alice_in_
wonderland_characters_pictures_167979.html> Acesso: 20 abr. 2014.
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Interessante notar, nos desenhos elaborados por Burton,
a preocupação, que os desenhos podem sugerir, com as formas,
cores e, até às vezes com materiais. Trata-se de uma caracterização de personagens muito marcante e geralmente incomum,
comprometida em primeiro lugar com a revelação de emoções,
sensações e ideias a respeito das histórias contadas. Também
um admirador de Vincent Van Gogh, comentou: “Se eu olho para
certas pinturas de Van Gogh, elas não são reais, mas elas captam
certa energia que as fazem reais. ” (MAGLIOZZI, R., HE, J. 2009,
p.10)

Pelo que se conhece comumente como sendo da competência da direção de arte, questiono se não deveria ser uma
preocupação da sua alçada a escolha dos elementos componentes das imagens dos filmes, para que elas “se tornem reais” no
íntimo dos espectadores. Seguindo este pensamento, se os diretores de arte fossem os responsáveis por estabelecer a plasticidade das obras fílmicas, eles seriam também os responsáveis
pela escolha destes elementos e por seu “desenho” em quadro,
mas vê-se a elaboração deste desenho sendo feita pelo diretor
no processo.

2.9. Jean-Pierre Jeunet
Outro diretor que parece seguir, de certo modo, a mesma linha de criação é o francês, Jean-Pierre Jeunet, diretor dos
filmes Delicatessen (1991), Ladrão de sonhos (1995), Alien, a ressurreição (1997, foi convidado a dirigir), O fabuloso destino de

Amelie Poulain (2001, que o tornou conhecido) e Eterno amor
(2004), Mic Macs (2009) e Uma viagem Extraordinária (2013).
Jeunet estabeleceu uma sólida parceria com outro diretor, Marc
Caro, com quem executou dois destes filmes. Ao que tudo poderia indicar, Caro era o profissional da dupla mais dedicado à
parte visual, uma vez que, além de ser codiretor dos projetos, ao
lado de Jeunet, era também o diretor de arte. Mas os trabalhos
de Jeunet, dissociados da antiga parceria, também são extremamente visuais, demonstrando que o olhar apurado para a direção de arte não era privilégio de apenas um deles. Debruçando-nos sobre este caso, vemos as duas funções extremamente
ligadas, ressaltando uma impressão que já se tinha em outros
casos citados anteriormente.

Fig. 102 - Miette/Migalha em cena do filme O Ladrão de Sonhos, de Jean-Pierre
Jeunet. Fotograma.
Fig. 102 - Miette/Migalha em cena do filme O Ladrão de Sonhos, de Jean-Pierre
Jeunet. Fotograma.

Nas imagens apresentadas abaixo, vemos a semelhança
entre os desenhos feitos pelo diretor/diretor de arte Marc Caro
e os desenhos feitos pelo figurinista Jean Paul Gautier, explicitando como os desenhos do diretor/diretor de arte guiaram a
elaboração dos figurinos e da caracterização dos personagens.

Figs. 103 e 104 - Desenho de
Marc Caro para o personagem
One118 e fotograma em que se vê
o ator em cena do filme.

Figs. 103 e 104 - Desenho de Marc Caro para o personagem One118 e fotograma
em que se vê o ator em cena do filme.
Figs. 100 e 101 - Desenho feito por Marc Caro para o personagem Miette/Migalha e croqui de Jean-Paul Gautier para o mesmo personagem.117
117 Material extra contido no DVD do filme.

118 Idem.
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Fig. 108 - Fotograma com as siamesas em cena do filme
com figurino idealizado por ele.

Figs. 105 e 106 - Desenho feito por Marc Caro para as Siamesas119 e fotograma
com as atrizes caracterizadas em cena.

Figs. 105 e 106 - Desenho feito por Marc Caro para as Siamesas119 e fotograma
com as atrizes caracterizadas em cena.

Fig. 107 - Croqui de Gautier para os personagens das Siamesas120

Fig. 108 - Fotograma com as siamesas em cena do filme com figurino idealizado por ele.
Figs. 109 e 110 - Desenho feito por Marc Caro para o personagem Marcello,
dono do circo121, e fotograma com o personagem em cena.
Figs. 109 e 110 - Desenho feito por Marc Caro para o personagem Marcello,
dono do circo121, e fotograma com o personagem em cena.

Fig. 107 - Croqui de Gautier para os personagens das Siamesas120
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119 Idem.
120 Idem.
121 Idem.

Neste caso, como Marc Caro era, ao mesmo tempo diretor e diretor de arte, a confecção dos desenhos, refletida na realização dos figurinos e caracterização, vem endossar a ideia de
que a elaboração visual dos filmes se dá pelos diretores e se desdobra na função dos diretores de arte.

2.10. Michel Gondry
Gondry sempre foi extremamente atraído pelo sentido visual, interessou-se por fotografia aos 12 anos, quando teve sua
primeira câmera:
[...] Eu queria ser um inventor ou um pintor, E quando eu comprei minha primeira câmera, eu percebi
que eu poderia ser ambas as coisas, combinadas.
Metade pintor, metade inventor. Eu pensei que era
para isso que a câmera poderia ser usada. [Tradução
da autora] (LAMBIE, 2014)

Depois, mais velho, frequentou a escola de arte, onde se
especializou em tecelagem e tapeçaria – interesse que posteriormente se evidenciou em escolhas plásticas de suas obras. Aos 22
anos, comprou uma câmera para fazer pequenos filmes e, aos
25, quando tocava bateria na banda Oui Oui, começou a fazer vídeos de animação stop motion para divulgar o álbum do grupo.
As animações faziam sucesso e foram para a televisão, dando
visibilidade às criações de Gondry. Por causa disto, ele foi pro-

curado pela cantora Björk, interessada em tornar visual a sua
música.122

É antigo, portanto, o fascínio do diretor pela técnica da
animação. O recurso, a princípio, garantiu independência para
realizar os vídeos e, mais tarde, seu uso nos filmes de longa-metragem garantiu para o diretor o controle sobre a construção
da imagem. Como a prática não apresenta restrições em relação a atores, interpretação ou design, ele pode criar seu universo
como bem entender. Outra razão para que Gondry aprecie tanto
o uso da animação stop motion, pode estar na presença do criador, impressa no próprio material - seja a massinha em que se
nota o sinal dos dedos que a modelaram, o feltro em que se notam as costuras, as emendas, a imperfeição...
Em seu cinema, não existe separação entre o cinematográfico, o televisivo, o tecnológico e o artesanal. Sua vasta experiência em videoclipes, em que pôde fazer muitas experimentações
visuais e de linguagem, contribui para isso. O depoimento de
Gondry, a seguir, demonstra como as imagens destes trabalhos
ligados à música vinham mais da linguagem musical do que das
letras das canções, isto é, estavam mais alimentadas pela carga
sensorial da construção sonora do que por qualquer sentido literal.
Quando eu comecei a fazer videoclipes, eu não en122 O primeiro videoclipe feito por Gondry para Björk foi para a música Human
Behavior, de 1993, que fez um enorme sucesso e estimulou muitos outros músicos
a procurá-lo com o mesmo intuito.
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tendia as letras em inglês. Então eu me atentava aos
ritmos e replicava uma abstração, o que fazia meus
vídeos mais próximos do que os músicos tinham
querido dizer no começo geralmente. Eu nunca pude
ser exato no meu trabalho, e isso foi uma coisa boa.
[tradução da autora] (HIRSCHBERG, 2006)

Parece ter sido uma prática que o exercitou no trabalho
de tornar visuais, informações antes apenas passíveis de serem
sentidas.

Gondry, muitas vezes, sonha com soluções para os seus filmes, ou coloca nas histórias algo com que já sonhara em alguma
ocasião, ou mesmo que já vivera em sua vida (mas, então, representado de outra forma, metaforizada).
Eu tinha muitos sonhos e pesadelos quando criança,
e eu sempre os usei criativamente. Eles me vêm durante o dia e, às vezes, eles são como um lugar que
existe na minha mente, para o qual eu consigo retornar com exatidão. Eu vivo constantemente com os
meus sonhos. Eles são parte das minhas memórias
tanto quanto as experiências que eu tenho enquanto estou acordado. Então, é natural que assim como
as pessoas mergulham nas suas próprias memórias
para criar histórias – bem, nem todas, mas algumas
– eu mergulho nas minhas próprias experiências em
sonhos. Meus sonhos têm tanta força quanto minhas
experiências reais, então é natural que eu as inclua
nos meus filmes. (LAMBIE, 2014)
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Ele está muito mais interessado na realidade retrabalhada por sua sensibilidade do que em uma “realidade crua”. Um
de seus depoimentos queixa-se de ser frequentemente criticado
por não saber “contar” verdadeiramente uma história, como se
sua narrativa fosse fraca em detrimento do forte senso visual de
seus filmes, que vem dele. (HIRSCHENBERG, 2006)
Mas, ainda que Gondry comece cada projeto com um conceito visual grandioso em mente, ele nunca elabora imagens que
chamem a atenção simplesmente por sua beleza ou estranhamento, sem se importar com o seu conteúdo. Sobre isto, Gondry
afirma: “Quero fazer documentários sobre coisas imaginárias.”
(HIRSCHBERG, 2006), deixando clara a precisão “documental”
com que deseja revelar tudo aquilo que imagina.

Figs. 111 e 112 - Dois fotogramas extraídos do filme Sonhando acordado em
que se vê o protagonista, Stephane e sua amada em cena de sonho.

Fig. 113 - Cenário de papelão do programa de TV imaginário de Stephane. Fotograma extraídos do filme.

Fig. 114 - Cenário de papelão de um dos planos da cidade em Sonhando acordado.123
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Levando em consideração todos os depoimentos do diretor e a estética particular que conseguimos reconhecer no
conjunto de suas obras, embora haja um diretor de arte e toda
a sua equipe, a concepção visual do filme parece mesmo vir da
mente de Gondry. No trecho destacado a seguir, sobre a busca de
uma locação ideal para o filme Rebobine, por favor (2008), fica
clara a postura firme do diretor no momento das escolhas. E sua
firmeza demonstra não só o quanto sua visão da história precisa prevalecer perante à dos produtores e mesmo à dos demais
membros da equipe como os diretores de arte e de fotografia,
como demonstra o quanto ele já elaborou a história visualmente
antes:
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O ferro velho em Passaic era estranhamente bonito.
Retorcidas, carcaças de carros estavam espalhadas
por toda a parte. Havia pilhas de pneus e pilhas de
calotas amassadas. O lugar fora construído sobre
uma colina perto de um viaduto e de uma usina de
energia elétrica. “Meus produtores sempre reclamam”, disse Gondry. “Eles querem filmar nas Bahamas e eu estou apaixonado por Passaic! ” Ele se vira
para Kuras [diretor de fotografia], que estava tentando descobrir a trajetória do sol. “Nós vamos filmar aqui, quer você goste ou não”, disse ele.
“É barulhento e desolado”, disse Kuras. Gondry gritou: “Eu sei! Isso é bom!”. Leigh [diretor de arte] tirou fotos dos prédios; várias fachadas em ruínas pareciam configurações promissoras para a locadora
de vídeo do filme. Gondry caminhava por um beco
cheio de lixo, a mão esquerda dentro do bolso da cal-

ça jeans. Olhava para tudo com uma intenção, como
se ele estivesse imaginando cenas do filme. “Eu sonhei com tudo isto”, ele disse. “As ruas, a casa, o ferro
velho. Eu sonhei com tudo isto e agora está aqui. ”
Ele ficou em silêncio. [tradução da autora] (HIRSCHBERG, 2006)

No material extra do DVD deste filme, Gondry afirma que
“às vezes, os melhores filmes são aqueles que inventamos.”, isto
é, aqueles nos quais investimos algo de pessoal, de autoral, já
que toda invenção é uma criação pessoal. Quando olhamos para
A Natureza quase humana (2001), Brilho Eterno de uma mente
sem lembranças (2004), Sonhando acordado (2006), Rebobine,
por favor (2008) e A Espuma dos dias (2013), enxergarmos em
todos eles o inventor. E entre os seus temas centrais estão, não
só a “invenção”, mas também a “memória” e a “ficção” – três temas que parecem andar sempre de mãos dadas.
Diante disto, um questionamento proveitoso poderia ser:
qual seria o modo de atuação do diretor de arte nestes filmes,
uma vez que todas essas elaborações parecem ser provenientes
do espírito criador de Michel Gondry, traduzindo, desse modo,
suas concepções sobre o cinema e sobre as histórias por ele criadas?

Sobre o modo tão visual de Gondry construir filmes, o produtor Anthony Bregman, que produziu Brilho eterno..., afirmou
algo que nos faz pensar que a elaboração do conceito visual para
o diretor está sempre lá, como uma linguagem primeira, ligada
antes de tudo à ideia que se quer expressar, desenvolvendo-se,
portanto, antes ou concomitantemente ao roteiro:
A mente de Michel trabalha de um modo muito incomum, utiliza uma parte do cérebro que é inutilizada pela maioria das pessoas. Eu penso que quando
Michel constrói as tomadas, ele as constrói primeiro
a partir do roteiro, então considera o que ele pode
fazer para envolver o roteiro nos conceitos visuais
e também envolver os conceitos visuais no roteiro.
Se você o vir durante o almoço, olhando para uma
colher, isto provavelmente deve ser porque ele está
descobrindo como refratar luz e imagem para uma
tomada posterior, durante a tarde.125 [tradução da
autora]

Dan Leigh, diretor de arte do mesmo filme, acrescentou:
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Diretores precisam ser visuais, mas Michel é hipervisual. Ele sempre tem a câmera com ele. Durante
um jantar, numa noite, ele estava pegando um pedaço de laranja da bebida de outra pessoa e colocando
em frente ao flash, e também tirando fotos de sua

124 Disponível em: <http://www.jimcarreyonline.com/movies/eternalsunshine.
html?p=3> acesso em 18 de abril de 2014.

125 Disponível em: <http://www.jimcarreyonline.com/movies/eternalsunshine.
html?p=3> acesso em 18 de abril de 2014.
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namorada através da garrafa.126 [tradução da autora]

Fig. 119 - Instalação cenográfica de Michel Gondry para videoclipe
Fig. 119 - Instalação cenográfica de Michel Gondry
para videoclipe da banda
da banda Steriogram, Walkie Talkie Man (2013).127
Steriogram, Walkie Talkie Man (2013).127

Em A espuma dos dias, o diretor de arte responsável foi
Stéphane Rozembaum, que recebeu, pelo trabalho desenvolvido no filme, o prêmio César Award128, em 2014. O diretor de
arte, que já havia trabalhado com Gondry em Sonhando acordado, afirmou ter sido mais difícil desta vez, pois além de precisar
atender aos apontamentos do diretor (que lera o romance aos
16 anos e tinha uma impressão muito forte da história), precisava atender às exigências da obra original. O filme fora adaptado da obra homônima, bastante conhecida por gerações, escrita
126 Idem.
127 Disponível em: <http://www.cartoonbrew.com/events/an-exhibition-for-themtv-generation-82345.html> acesso em 21 de abril de 2014.
128 O equivalente francês do Oscar americano.
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em 1947, pelo escritor francês Boris Vian129. Gondry revelou ser
bastante influenciado pelo escritor e, até por isso, acreditou que
conseguiria realizar um filme bastante pessoal e ao mesmo tempo “fiel” à obra de referência. (RADISH, 2013)
Considerando o fato de ser uma adaptação literária e
a carga pessoal do escritor sobre o romance, primeiro Rozembaum visitou o antigo apartamento de Boris Vian em Paris, para
ter uma noção mais palpável de quem fora aquele homem tão
múltiplo – engenheiro, músico, cantor e especialista em jazz. Lá,
encontrou uma profusão de elementos, desde objetos pessoais,
a livros e invenções desenvolvidas por ele que evidentemente o
inspiraram na composição do cenário de Colin.

Com relação a referências temporais da narrativa, Rozembaum explicou que Gondry pedira que houvesse sugestões
pulverizadas desde 1947, ano em que o texto foi escrito, até
2013, data em que o filme foi realizado. Mas, sabendo da tendência anacrônica do cinema de Gondry e que o cineasta costuma trazer suas referências pessoais para a visualidade de suas
obras, sentimos uma forte presença dos anos 1970 – década correspondente à época em que o diretor conheceu o romance –
muito mais do que referências aos dias atuais. Isto se nota pelo
desenho dos móveis, pela escolha das estampas e paletas dos
cenários, bastante “setentistas”, além de alguns aspectos dos figurinos.

129 Boris Vian (1920-1959) francês, escritor surrealista. Foi também engenheiro,
músico instrumentista e cantor, especializando-se em jazz.

fora para o estado físico de Chloé. No princípio, o espaço é ensolarado e, aos poucos, com o avanço da doença de Chloé, vai
também assumindo um aspecto adoecido. À medida que a “flor
de lótus” vai tomando conta do pulmão de Chloé, as raízes das
plantas da cidade vão também invadindo as paredes da casa e as
superfícies dos móveis, então, vão sendo tomadas por um limo
irremovível. A sociedade como um todo também parece ir manifestando suas “doenças” e as metáforas visuais do filme são
muitas. Sobre isto, Gondry comenta:
É por isso que o apartamento [em A Espuma dos
dias] encolhe e fica mais e mais opaco e sujo à medida que a vida piora. Eu acho que é como você sente
as coisas. Você recebe más notícias e você vê o céu
mais escuro. É como você sente.131 [tradução da autora]
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Rozembaum também confirmou o que se sente no filme,
que o estado da casa de Colin funciona mesmo como uma metá130 Disponíveis em: <http://www.slate.com/blogs/the_eye/2014/07/17/michel_
gondry_mood_indigo_production_designer_st_phane_rozenbaum_takes_us.html>
acesso em 26 set. 2014.

131 “That’s why the apartment [in Mood Indigo] shrinks and gets more and more
opaque and dirty and organic as life gets worse and worse. I think it’s how you feel
with things. You receive bad news and you see the sky blacken. It’s how you feel.” Disponível em: <http://www.theverge.com/2014/7/21/5923233/michel-gondrysmood-indigo-interview-q-and-a> acesso em 27 set. 2014.
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Fig. 122 - Cenário do quarto do casal foi construído em formato circular para
ajudar a dar a impressão de claustrofóbico. 132
Fig. 123 - Cenário do casal já em estado de deterioração com as raízes crescendo.

Este cenário da casa de Colin fora construído no alto da
sede do jornal francês Libération, porque era desejada a visão
do horizonte da cidade de Paris de qualquer uma de suas janelas. No entanto, para os momentos em que o cenário começa a
sofrer mudanças em virtude da doença de Chloé, o mesmo foi
construído em estúdio para haver mais liberdade na execução
das distorções visuais, como o quarto construído em formato arredondado.

132 As duas figuras estão disponíveis em: http://www.bleedingcool.
com/2012/08/16/the-surreal-sets-of-michel-gondrys-next-mood-indigo/
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133 Disponíveis em: <http://www.slate.com/blogs/the_eye/2014/07/17/michel_
gondry_mood_indigo_production_designer_st_phane_rozenbaum_takes_us.html>
Acesso: 26 set. 2014.

Há invenções mirabolantes na cenografia deste filme
ajudando a construir a narrativa sob diversos aspectos (a maior
parte delas, inclusive, já fora anteriormente descrita no livro que
gerou a adaptação para o cinema). Algumas merecem ser citadas, como por exemplo, o pianococktail, que segundo Rozembaum, demorou três meses para ficar pronto. Ele fora construído
a partir de um piano vertical que fora desmontado e remontado junto a outras peças para desempenhar a performance visual
vista no filme, que foi, na verdade, comandada por um controle
remoto. Na diegese, o pianococktail criava misturas para bebidas
a partir, não apenas de um trecho musical tocado pelo bartender,
mas também sob influência da dinâmica construída (forte, fraco,
lento, crescente, stacatto...) por ele ao tocar aquele trecho.134
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134 Esta criação facilmente nos remete ao depoimento de Gondry em que ele descreve o modo como construía a visualidade de seus videoclipes – criava imagens a
partir de ritmos, melodias, tons.
135 Disponível em: <http://www.slate.com/blogs/the_eye/2014/07/17/michel_

Outra invenção foi a emblemática nuvem-móvel, construída em metal, polipropileno e acrílico, proporciona um passeio romântico sobre a cidade de Paris, numa metáfora surreal
para o estado apaixonado de Colin e Chloé. O objeto que nos remete a uma ideia de parque de diversões e, no entanto, sobrevoa
um canteiro de obras da cidade. A poesia se sobrepõe à feiura e
parece estar mesmo nos lugares mais inimagináveis, visto que é
oriunda de um estado enamorado dos personagens e isto torna-se visível na cena.

Fig. 127 - Michel Gondry contemplando a nuvem móvel no estúdio, diante de
um cenário que parece impresso em plotter. Foto: Stéphane Rozembaum.
Fig. 128 - O casal em cena dentro do objeto construído. Foto: Drafthouse Films.136
gondry_mood_indigo_production_designer_st_phane_rozenbaum_takes_us.html>
acesso em 26 set. 2014.
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Fig. 129 – Fotograma extraído do filme em que se vê Chloe e Colin - elementos
incomuns inseridos em cenários comuns – uma “chuva” de penas num túnel
de uma mina desativada.

Faz parte do momento ensolarado da casa de Colin a presença marcante do chef Nicolas que prepara alimentos “de encher os olhos”, que nunca são comidos. Estes alimentos são altamente decorados, muitas vezes são feitos com o uso de tecidos
diferentes como no exemplo abaixo, e parecem vivos ao serem
animados em stop motion:

Fig. 130 - O prato montado parece estar sobre uma bandeja de lã e
a textura da carne parece feita de
uma massa
de linhas,
além
ouFig. 130 - O prato montado parece estar sobre
uma bandeja
de lã
e a dos
textura
137
tros além
elementos
decorativos.
da carne parece feita de uma massa de linhas,
dos outros
elementos decorativos.137

136 Disponíveis em: <http://www.slate.com/blogs/the_eye/2014/07/17/michel_
gondry_mood_indigo_production_designer_st_phane_rozenbaum_takes_us.html>
acesso em 26 set. 2014.
137 Disponível em: <http://www.slate.com/blogs/the_eye/2014/07/17/michel_
gondry_mood_indigo_production_designer_st_phane_rozenbaum_takes_us.html>
Acesso: 26 set. 2014.
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Fig. 131 - O próprio diretor animou “o rato” nas cenas dele em plano aberto.138

Quando questionado de onde vêm as referências imagéticas de seus filmes e sobre o seu processo de criação, Gondry
responde voltando-se novamente a um universo imaginário e à
necessidade de se criar imagens que tenham conteúdo, que signifiquem:
[...] em geral, eu tento pegar as imagens de referência dos meus próprios sonhos ou da minha própria
imaginação [...].
Eu não tento pegar inspiração de formas de arte que
são completas, ou formas de arte que sejam muito
similares ao modo de fazer filmes. Eu não gosto disto. Eu acho que se você pensa a imagem, você precisa pensar no que está dentro dela, caso contrário o
único resultado será uma imagem superficial. Esta é
a função da imagem (isto é importante). Se você co-

138 Disponível em: < http://www.theverge.com/2014/7/21/5923233/michelgondrys-mood-indigo-interview-q-and-a> Acesso: 27 set. 2014.

meçar com um livro [uma adaptação literária], você
já está começando com a superfície da imagem, mas
então você usa a superfície e cria a profundidade.
(LAMBIE, 2014)

Embora não se encontrem desenhos do diretor para os
cenários ou figurinos destes filmes, pode-se encontrar, como já
dito, a marca registrada dele em cada um, um estilo visual muito característico que, portanto, só pode ter vindo de sua própria
influência sobre a direção de arte.

2.11. Peter Greenaway

Fig. 132 - Fotograma do casamento de Colin e Chloe – disputa-se qual
casal vai conseguir se casar naquele dia por meio de uma corrida. O
carrinho parece feito à mão.

Finalizando este “apanhado” de diretores, o cineasta Peter
Greenaway139 é outro diretor cujos filmes possuem uma construção visual fortemente elaborada. Greenaway reivindica para
o cinema a sua linguagem visual, mais do que uma linguagem
“literária” (lembrar do comentário de Fellini dizendo que há diretores mais visuais e outros mais literários), no sentido de que
estes se calcam muito nos diálogos, numa certa “explicação” verbal do que estaria acontecendo na história em detrimento de
apresentá-la em imagens bem construídas.

Ele, que iniciou sua carreira como pintor, construiu em
sua formação um pensamento capaz de arquitetar-se por meio
de imagens. Assim, ele dedicou-se, desde o princípio a articular
elementos construtivos, tais como cor, forma, proporção, composição, ritmo, movimento... e teve a chance de exercitar e de
aprimorar suas construções imagéticas em seus trabalhos futuFig. 133 - No segundo fotograma - o casal andando
pela cidade acompanhado do amigo Nicola, os prédios são copiados em xerox e fora de escala.

139 Peter Greenaway (1942-), inglês, editor e diretor de cinema, é escritor, artista
multimídia e começou a sua carreira como pintor. Tem muitas influências do Renascimento e do Barroco em suas obras fílmicas, que também são marcadas por um
hibridismo particular de diversas linguagens.
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ros, como montador de cinema e, logo, como diretor.

Após ter realizado muitos curtas metragens, dirigiu seu
primeiro longa-metragem em 1980 (The Falls). Um fato interessante é que ele constata que, a partir daquela década, as
mentes realmente investigativas da imagem em movimento
migraram para campos mais estimulantes desenvolvendo as
diversas experimentações em vídeo (videoinstalação, videoarte,
videoclipe), em animação e pesquisas multimídia. Por isso, ao
mesmo tempo em que começa a fazer longas metragens, faz
também incursões pela televisão. E afirma que “Não é difícil ver
que Bill Viola140 vale dez Scorseses ” (GREENAWAY, 2007, p. 93),
o que deixa mais do que clara a sua visão sobre o cinema atual,
ao exaltar o vídeo artista americano.
Dentro desta perspectiva, Greenaway criou em uma série de trabalhos para o cinema (por exemplo, Prospero’s Book,
1991 e The Pillow Book, 1996) e também para a TV (destaca-se TV Dante, 1989), certa interação de planos que não se baseia apenas em seu encadeamento linear, no eixo “horizontal”,
mas na justaposição de telas, de modo concomitante, alterando
o modo de apreender a narração e ampliando as formas de interpretação.

tes, trabalhando a ideia de cinema expandido ao tentar escapar
das tiranias (como ele chamou) do texto, do quadro, do ator e da
câmera. Isto se deu principalmente em Tulse Lupper Suitcases
(2003-2006), ao encadear a história em livro, blog, site, exposição de objetos em galerias e museus, projeção ao vivo em grandes superfícies com performance VJ, jogo online e second life.

Fig. 134 - Visão geral da exposição no Sesc Avenida Paulista em 2007.141

Utilizou também, em outros trabalhos, diferentes supor-

140 Bill Viola (1951-), americano, vídeo artista. Influenciado por artistas que se
utilizaram também do vídeo, como Nam June Paik, Joseph Beuys, Wolf Vostell. Além
de produzir obras de vídeo em si, produz também vídeo instalações que possuem
cenografia, iluminação e gravações projetadas ou expostas em grandes telas em
que podemos ver os performers em ação, muitas vezes fitando o público, flertando
com o caráter presencial das performances teatrais.
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141 Imagem disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.091/180> Acesso: 20 abr. 2014.

Fig. 138 - Desenho de Greenaway para a exposição de 92 malas. 143

Figs. 135-137 - Malas de Tulse Lupper Suitcases. Cada mala contém objetos
que remetem a um lugar em que o personagem esteve.142

142 135, Imagem disponível em: <http://www.bentclouds.com/films/tulse.html>
136, Imagem disponível em: <http://www.corriere.it/cultura/10_novembre_22/
Greenaway-atomica_f074aece-f654-11df-bf30-00144f02aabc.shtml> Acesso: 20
abr. 2014.

Fig. 139 - Cena do DVD Tulse Luper em que se vê a justaposição de telas.

137, Imagem disponível em: <http://www.danielcapelletti.com/luper> Acesso: 20
abr. 2014.
143 Disponível em: <http://www.objectgroup.org/20040901/> acesso em 21 de
abril de 2014.

131

Fig. 140 - Cena do DVD Tulse Luper em que se vê a justaposição de telas.
Fig. 143 - Múltiplas telas em instalação multimídia Leonardo’s Last Supper
(2010).145

Fig. 141 - Múltiplas telas em instalação multimídia Leonardo’s Last Supper (2010).144
Fig. 141 - Múltiplas telas em instalação multimídia Leonardo’s Last Supper
(2010).144
Fig. 142 - Peter Greenaway
Fig. 142 - Peter Greenaway junto à obra.

junto à obra.

144 Disponível em <http://artedigitalamm.blogspot.com.br/2012/08/el-arte-digital-en-el-lenguaje-visual.html> Acesso:21 abr. 2014.
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Fig. 144 - Interior da instalação multimídia Leonardo’s Last Supper: a vision
by Peter Greenaway (2010)146
145 Disponível em: < http://www.light-harvest.com/expanded_cinema/leonardos-last-supper-a-vision-by-peter-greenaway-park-avenue-armory-december-2010/> Acesso em: 21 abr. 2014.
146 Disponível em: <http://www.armoryonpark.org/index.php/programs_
events/detail/last_supper_peter_greenaway/> Acesso: 21 abr. 2014.

Outros de seus trabalhos apontam para múltiplas projeções simultâneas em um determinado espaço, cenografado para
recebê-las, resultando em espécies de instalações. A visualidade
destas obras produzidas a partir das contaminações entre linguagens, que expandem as fronteiras do cinema de Greenaway,
parecem ter saído de sua própria conceituação do que seria cada
obra.

Greenaway defende que o filme deve ser tratado como
uma forma autônoma, libertada de uma forte dependência do
texto como fonte. Uma tendência textocêntrica que já foi vivida no âmbito das criações teatrais, mas que dá sinais de esgotamento desde o início do século XX. Greenaway contraria aquela
visão de que o cinema seria uma “janela para o mundo”, ou um
instrumento de recorte da realidade (como já se pensou inclusive sobre a fotografia), dizendo que: “[O cinema] É uma construção artificial a qual está contida dentro de suas próprias convenções e dispositivos, e eu penso que nós devíamos reconhecer
isto de forma muito consciente.” [tradução e grifos da autora]
(GREENAWAY, 2007, p. 74) Corroborando com o que disse Fellini, sobre o cinema ser o filho da pintura, o diretor também comenta: “Eu ainda me considero um pintor, mas um a quem aconteceu de estar trabalhando no cinema. ” (GREENAWAY, apud
FRENCH, 2004. p. 78). Buscando atingir alta precisão na composição das imagens, o production designer Ben Van Os147 costuma

147 Este production designer trabalhou com o diretor em alguns de seus filmes
mais conhecidos como por exemplo, Drowning by numbers de 1988, The Cook, the
Thief, his wife and her lover, de 1989 e Prospero’s Book, de 1991, sempre em parceria

utilizar grids (grades) quando trabalha com Greenaway. (BARNWELL, 2004, p. 58)
O pesquisador Wilson Garcia comenta sobre o cinema realizado pelo diretor, que valoriza a imagem e a compõe por meio
de uma escolha precisa de elementos, como objetos, que nos faz
lembrar o comentário de Godard sobre os elementos compositivos das imagens nos filmes de Hitchcock,
Quando se estudam os aspectos visuais de sua obra
cinematográfica [de Greenaway], encontram-se
combinações de objetos que dispõem de uma leitura
subliminar para alcançar seus respectivos significados imagéticos.
Nos filmes deste cineasta o objeto apresenta-se extremamente amarrado ao contexto e, consequentemente, coberto por outros tantos signos, tornando-se quase imperceptível pela exaustão dos símbolos
e significados. (GARCIA, 2000, p. 74)

Em ambos os cineastas, os objetos parecem ser muito
mais signos imagéticos do que apenas “recortes da realidade”. E,
ressaltando a ligação do diretor com as artes plásticas, o trecho
abaixo destaca:

com Jan Roelfs.

[...] Para Greenaway, os materiais das artes plásticas
se fundem com as técnicas da imagem cinematográfica. A palheta das cores se transforma automatica133

mente nos objetos colocados em cena. Existe uma
constante transposição de ferramentas das derivadas artes visuais oscilando entre as técnicas eletrônicas das máquinas industriais do cinema e o experimentalismo cênico do diretor. (GARCIA, 2000, p.
74)

taria que se você quer escrever narrativas, seja um
autor, um romancista, não seja um diretor de cinema. Porque eu acredito que o fazer cinema é muito
mais instigante em áreas que não têm originalmente
a ver com a narrativa. [radução da autora] (MALIA,
1998, p. 135)

Portanto, também no caso de Greenaway, em que a concepção da obra passa necessariamente pela concepção da imagem, como se pode entender, fica claro que esta criação visual,
portanto, é feita pelo diretor.

Tal constatação só aumenta, ainda mais, a importância da
excelência da direção de arte – ou da elaboração da visualidade
da obra fílmica – para o cinema enquanto linguagem, e não como
“decoração”. Por fim, ele ainda provoca: “Será que nós realmente já vimos cinema – ou nós tivemos apenas cem anos de texto
ilustrado? ”148 (MALIA, 1998, p. 135). Tal provocação, mais uma
vez, coloca em cheque a gênese da construção da visualidade no
cinema, uma vez que a coloca ou como inerente à própria linguagem cinematográfica ou como meramente ilustrativa, acessória.
E isto depende de como ela for utilizada.

Ainda sobre a importância das imagens para o cinema,
Greenaway comenta que as pessoas, ao se recordarem de um
filme, certamente se lembram mais das imagens, dos ambientes, das atmosferas, do que da narrativa. E ele justifica seu pensamento argumentando que como o cinema tem sua filiação na
pintura, sua origem não é narrativa:
Eu tenho chegado à conclusão de que curiosamente
eu não penso que filme é um bom meio para a narrativa. Se eu pedisse para você me contar toda a história de Casa Blanca, ou La Dolce Vita, eu aposto que
você não conseguiria fazer isso. Porque eu não penso que as pessoas se lembrem tão detalhadamente
da narrativa ou do desenrolar da história no cinema. Elas se lembram da ambiência, elas se lembram
dos eventos, dos incidentes, performance, atmosfera,
uma linha de diálogo, um senso de genius loci (sic),
mas eu realmente ponho em dúvida se elas verdadeiramente se lembram da narrativa. Eu argumen134

Acreditando que a plasticidade das imagens cinematográficas não pode ser acessória, seus esforços são sempre na direção de criar imagens cuidadosamente construídas, que “falem”
por si mesmas. Em Just in time (2013)149, um dos últimos filmes
do diretor e sua primeira experiência em cinema em 3D, ele tenta em uma única tomada de 16 minutos, apresentar mais de mil

148 Have we seen any cinema yet – or have we just had a hundred years of illustrated
text? (MALIA, 1998, p. 135)
149 O filme é um curta metragem que está inserido no projeto 3x3D (2013) em que
figuram três cineastas, Peter Greenaway (Just in time), Jean Luc Godard (Cinesapiens) e Edgar Pêra (The Tree Disasters). Os três filmes se voltam de certa forma para
a experiência cinematográfica, seja por meio do conteúdo, seja pelo radicalismo da
forma.

anos de história da cidade portuguesa de Guimarães, através de
um percurso em círculo, abrangendo a praça da Oliveira, a igreja
da Senhora da Oliveira e os claustros do Museu Alberto Sampaio.
Personagens de todas as épocas desfilam em frente à câmera e
textos relativos à história vão se inserindo em diversas superfícies como as suaves cortinas claras, em movimento com o vento,
pelas quais passamos, livros imensos que são abertos em cena,
o próprio chão, paredes, arcos... Trata-se de um filme em 3D que
nos dá a sensação de estarmos dentro daqueles cenários, como
numa instalação, ainda que estejamos dentro da sala escura.
Fig. 146 - Cena de Just in time em que se vê sobreposição e justaposição de camadas de informação - imagens e texto.151

A multiplicação de camadas que já se via nos seus primeiros longas metragens e nos seus trabalhos para a TV, neste
filme, parece ganhar mais sofisticação com o recurso do 3D. E os
resultados poderiam lembrar outras investigações em imagem
feitas pelo diretor, como esta destacada abaixo:
Fig. 145 - Cena de Just in time, em que se vê camadas de texto compondo a
cena e o cenário.150

150 Fotograma extraído de trailer do filme coletivo, disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=Iaa5KIHpBsY> Acesso: 21 abr. 2014.

151 Fotograma extraído de trailer do filme coletivo, disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=Iaa5KIHpBsY> acesso em 21 de abril de 2014.
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Fig. 147 - Esta imagem é parte de um projeto começado em 1993, e representa um personagem, Dido, com manipulação digital de fotografia. Da obra 100
allegories to represent the world, 1998 - instalação de Greenaway.152

152 FRENCH, Karl. Art by film directors. London: Octopus Publishing Group, 2004.
p. 80.
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2.12. Analisando todas estas experiências, qual seria o
trabalho do diretor de arte?
Após feito todo um panorama da construção da visualidade no cinema, nota-se que a existência de um diretor de arte foi
se fazendo necessária porque as tramas se tornaram cada vez
mais complexas e porque as equipes cinematográficas são enormes, necessitando de alguém que pense apenas nesse aspecto
do filme (ainda que seja um aspecto totalmente conectado ao
conjunto de todos os outros).
Além disso, o diretor de arte será alguém que se utilizará de conhecimentos específicos e técnicos da área para elaborar um planejamento visual e/ou que entrará em contato com os
profissionais responsáveis pela execução e acompanhará diretamente e com propriedade este processo para que o diretor fique
menos sobrecarregado de tarefas.

Por outro lado, para discutir a necessidade de se ter um diretor de arte ou não em um filme (considerando que ele seja responsável pela concepção de uma “dramaturgia visual” e faça até
storyboards ou shootingboards), talvez fosse necessário, então,
que se discutisse primeiramente questões de linguagem.

Um sintoma possível de que a visualidade dos filmes estaria sendo estabelecida pelos diretores e não pelos diretores de
arte é o fato de que são os diretores (os que são fortemente visuais) que estabelecem um estilo, mas não os diretores de arte –
geralmente não. Eles costumam se adaptar à história e ao estilo
do diretor com que estão trabalhando. Principalmente dentro de
um cinema realista. (HEISNER, 2004, p. 6-7)
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Nota-se que em filmes de artista, ou filmes de cineasta,
como são os de Greenaway, Fellini, Kurosawa e a maior parte
dos filmes dos outros cineastas que aqui foram citados, há a necessidade de um “diretor de arte executor”, um art director, que
atua como um cenógrafo ou que talvez “coordene” a execução,
“supervisione” a construção deste trabalho de arte. Nos casos
da maior parte dos filmes comerciais, industriais, em que o diretor pode até não ser tão visual assim, ou não saber ao certo
como é que vai expressar sua história, o diretor de arte “criador”
se faz necessário. Nesses casos, é ele quem vai traduzir conceitualmente e, em seguida, imageticamente, o que o diretor quer
dizer com aquele roteiro e com suas afetividades em relação à
história.
O trabalho do diretor de arte precisaria estar mais claramente delineado diante das dúvidas que foram suscitadas no
processo desta explanação e, além delas, diante das experimentações de linguagem apresentadas, talvez precisasse se renovar.
Se considerarmos os avanços possíveis dentro da linguagem cinematográfica, estendendo-a para além de seus limites mais reconhecíveis, como o faz o “cinema expandido”, as dúvidas sobre
a quem deve-se atribuir a criação da visualidade aumentam. Isto
se dá pois, talvez, em projetos como esses, em que a criação das
imagens esteja ainda mais intrinsecamente ligada à própria concepção da linguagem.
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3. Luiz Fernando Carvalho e a poética da imagem na
construção de obras cinematográficas e televisivas
Diante do breve panorama feito dentro da história do cinema, na tentativa de localizar o surgimento da função da direção de arte, entramos agora na análise das obras audiovisuais do
diretor Luiz Fernando Carvalho. Elas foram escolhidas devido à
complexidade de suas construções imagéticas e, por isso, são o
objeto de estudo desta pesquisa.

Antes de empreender essas análises, portanto, faz-se
necessário conhecer um pouco deste diretor, responsável pelo
olhar criador destas obras. Seu processo de trabalho é tão visceral, que ele chega a afirmar:
A coisa vai se aproximando, vai se aproximando e
me toma. Então a coisa sou eu, com todas as suas
cicatrizes, com todos os seus abismos, com todos os
seus júbilos, prazeres, todas as dores, a coisa sou eu.
Todas as coisas sou eu. Por isso que [o trabalho] me
leva muito. É uma vida cada trabalho desse.153

O leitor poderá notar interessantes pontos de contato entre o trabalho de Luiz Fernando e o de alguns dos diretores mencionados no capítulo anterior. Há, evidentemente, vários diretores que não foram citados nominalmente porque se fez apenas
um recorte, sendo impossível incluir todos os grandes nomes
em um espaço tão restrito. Outros cineastas ainda serão citados
153 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.
142

ao longo da pesquisa, com contribuições igualmente importantes, ainda que não tenham sido postos no panorama.

3.1.A formação do artista

Luiz Fernando Carvalho é carioca, nasceu e cresceu no
Rio de Janeiro, tendo passado apenas dois anos de sua infância
em São Paulo, em razão de uma viagem a trabalho do pai, engenheiro. Sua mãe, de origem nordestina, de nome Glícia Carvalho,
morreu cedo e, por essa razão, Luiz Fernando gostou da ideia de
mantê-la consigo, em seu nome.

Viviam, ele e a irmã, uma vida simples, de classe média
baixa, segundo o que conta o diretor (CARVALHO, 2002, p.15),
e sem haver feito nenhum curso, expressava-se com desenhos
como sendo essa uma de suas aptidões naturais. Com cerca de
18 anos de idade, já colaborava para centros acadêmicos e jornais independentes, dos quais se destaca como mais conhecido
o Pasquim. Foi então que começou uma amizade com Maurício
Farias, filho de um dos amigos de seu pai, Roberto Farias, e começou a fazer alguns estágios em cinema.

Não importava a área, Luiz Fernando estava imerso no
meio cinematográfico, aprendendo de tudo um pouco, passando
de estágio a assistências, nas áreas de som, montagem e direção.
Ingressou na faculdade de arquitetura, acreditando que sua ha-

bilidade para o desenho talvez pudesse levá-lo para a área de
urbanismo, mas Luiz Fernando encantou-se mesmo pela história da arte, disciplina que ele cursou com muito interesse por
anos. Não pôde completar o curso, pois já estava trabalhando
com cinema, o que dificultou que completasse toda a carga horária exigida. Cursou também a faculdade de letras, pois tinha
interesse em escrever um texto que fosse seu, um roteiro.

A passagem do cinema para televisão não demorou a
acontecer, pois o mercado cinematográfico atravessava uma de
suas crises o que fez com que muitos diretores de cinema migrassem para o meio televisivo. Foi assim que Luiz Fernando foi
pela primeira vez para as minisséries, provavelmente um destino mais diferenciado para os criadores de cinema. Tornou-se
assistente de direção das minisséries e das Quartas Nobres154,
participando da realização de trabalhos tão primorosos, como O
Tempo e o Vento e Grande Sertão Veredas, de Avancini, e que levaram à estreia inesperada de Luiz Fernando na direção (numa
ocasião em que o diretor precisou se ausentar, Luiz Fernando tinha apenas 24 anos). Eram trabalhos advindos do núcleo da Globo Usina, que era onde trabalhavam os melhores profissionais
da TV e onde conheceu, Walter Carvalho, diretor de fotografia,
que viria a ser grande parceiro de vários de seus projetos. A primeira parceria aconteceu logo em seu primeiro curta metragem,
A Espera (1986), cujo roteiro, de sua autoria, fora inspirado em
Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland Barthes. Estava
154 Quarta Nobre foi um horário criado na programação da Rede Globo para veicular às quartas programas diferenciados, como adaptações literárias que se configuraram como especiais de apenas um episódio.

instaurada a relação de Luiz Fernando Carvalho entre literatura
e imagem.

Nessa experiência fronteiriça entre o cinema e a televisão,
Luiz Fernando afirma não ter tido nenhum tipo de preconceito de linguagem. Entendia, já naquela época, que existem tanto
os trabalhos ruins quanto os trabalhos bons, em um e em outro
meio. Era preciso exercitar-se com o material que lhe oferecessem, mesmo que, naquela época, de um capítulo de 30 cenas,
apenas duas lhe fossem dadas para dirigir. Ele usava conscientemente o trabalho que lhe davam como “alimento”, como estudo, assim como as muitas sessões no cinema do MAM, onde
ele conheceu filmes de vários diretores clássicos e importantes.
Alimentava-se também dos livros mais relevantes de teoria cinematográfica, que devorou.

Luiz Fernando, que se considerava tímido e um pouco solitário, sem ter muitos pares com quem trocar, queria um dia se
expressar. Mas se expressar com uma linguagem única, uma linguagem que fosse a sua linguagem. E seu caráter contestatório
tornou-se o seu mais legítimo meio de dizer. A palavra enquanto
imagem.

A bem elaborada miscelânea de linguagens artísticas pode
ser reconhecida por muitas evidências em diversas de suas
obras. É o caso, por exemplo, das minisséries Hoje é dia de Maria
(2005), A Pedra do Reino (2007), Capitu (2008) e Afinal, o que
querem as mulheres? (2010) exibidas pela TV Globo. A obra do
diretor, como um todo, está sempre a flertar com outras linguagens e, mais do que isso, a romper com suas fronteiras, imprimindo sua identidade como artista e seu diferencial frente aos
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outros criadores, dentro ou fora da televisão.

Em cinema, L. F. Carvalho dirigiu o já citado curta metragem A Espera, premiado no Festival de Gramado em 1986 e, só
em 2001, realizou o aclamado longa metragem Lavoura Arcaica, aproximando-se da literatura mais uma vez ao adaptar o romance homônimo de Raduan Nassar. Manteve a originalidade e
a densidade do texto e os tempos dilatados do narrador-personagem sobre imagens que refletem seus pensamentos, algumas
vezes descritos em voz off e, em outras, apenas contemplados.
Carvalho “escreve” com imagens.
Em televisão, também dirigiu telenovelas, começando
pela trama do horário nobre da TV Globo, Renascer (1993). Nela,
exercitou planos mais demorados que permitiam ao espectador
mergulhar com mais propriedade no mundo dos personagens,
por meio da fotografia cinematográfica de Walter Carvalho. Corroborando com o interesse do diretor nas imagens e cultura do
país, vemos, nesta telenovela, o resgate de histórias ligadas ao
imaginário popular. Entre essas histórias, temos a do diabo que
habitava a garrafa - lenda local que nessa telenovela está associada ao personagem Tião Galinha, interpretado por Osmar Prado, assim como as fantásticas aventuras vividas pelo protagonista José Inocêncio, que lhe conferiram uma aura mística por
ter sido depelado vivo, pendurado em um mítico jequitibá e,
por fim, “costurado” por Rachid, o mascate que o encontrara. A
este trabalho seguiram-se outras telenovelas: Irmãos Coragem
(1995), O Rei do Gado (1996) e Esperança (2002).
A qualidade não realista, intrínseca às suas criações, demonstra a confiança do diretor na fantasia e na poesia. Curio144

so que, embora os campos de maior possibilidade para explorar
abordagens poéticas sejam mais comumente o teatro, o cinema
e as artes plásticas, Luís Fernando Carvalho tenha elegido a TV
como seu campo de maior experimentação. Ele aproveita a curta duração das séries para avaliar a repercussão de suas experimentações no público e para oferecer algo que se diferencie da
“mesmice” a que o público é obrigado a se acostumar na programação usual televisiva. Carvalho partiu para muitas experimentações criativas nas minisséries que realizou na TV Globo,
no desejo confesso de formar o olhar e a sensibilidade dos espectadores155. Ao todo, somam-se seis séries (sem contar os Especiais) até o presente momento: Os Maias (2001), Hoje É Dia de
Maria (2005), A Pedra do Reino (2007), Capitu (2008), Afinal o
que querem as mulheres? (2010), Suburbia (2012) e Dois Irmãos
(em produção). Todas atestam seu cuidado apaixonado com
cada etapa do processo criativo e, como resultado, uma qualidade incontestável.

3.2. O processo colaborativo
O desenvolvimento dessa análise passa também, necessariamente por um entendimento de como se dá o trabalho de Luiz
Fernando Carvalho com sua equipe. Identifica-se em seu processo de trabalho e criação, tanto com os atores quanto com o res155 COLLAÇO, Fernando. Afinal, o que quer Luiz Fernando Carvalho? <http://teleseries.uol.com.br/afinal-o-que-quer-luiz-fernando-carvalho/> Acessado em 12 de
maio de 2013.

tante de sua equipe criadora, uma linha de trabalho bastante similar à assumida pela companhia francesa de teatro, o Théâtre
du Soleil, dirigida pela encenadora Ariane Mnouchkine.

Em primeiro lugar, pela ideia de um processo de trabalho colaborativo: Ariane faz questão de contar com uma equipe
que está sempre pré-disposta a criar, acrescentar coisas, dar sua
contribuição para a obra em processo. Para tanto, Mnouchkine
valoriza o período de “gestação” de um projeto, investindo em
muita pesquisa prévia, o que inclui palestras, workshops, oficinas, e tudo o mais que se julgar necessário empreender na busca de um resultado verdadeiro. Ao investigar o processo criativo
de Carvalho, descobre-se que tudo se dá de maneira bem parecida, ainda que não haja propriamente nenhuma filiação confessa. Luiz Fernando sempre faz questão de alimentar bem sua
equipe em relação ao universo em que vão trabalhar, fazendo
mais ou menos da mesma forma, há workshops sobre os assuntos abordados, sobre o escritor em questão quando se trata de
uma adaptação literária, oficinas de corpo e voz etc.

Outro ponto comum entre o trabalho de criação de Carvalho e o do Soleil, é o rigor e o afeto empregados na elaboração
e realização de seus projetos. Mas acredito que em toda criação
artística que se preze, isto deva acontecer. Nas palavras de Melamed, ao descrever a direção de Carvalho: “menos que paixão,
não interessa”.

Um dado que favorece a linha colaborativa do trabalho de
Luiz Fernando é o fato de ele não gostar de trabalhar com storyboards. Embora o diretor goste de fazer desenhos enquanto pensa na história, não gosta de nada que enrijeça as cenas antes que

elas aconteçam de fato. Conforme ele explica:
Eu odeio storyboard. Eu odeio storyboard porque eu
sempre acredito no acontecimento da ordem do acaso. Isso sempre está acima de tudo, entendeu? Isso
é divino, não pertence ao meu controle. Eu posso
ter esse registro [em desenhos], da essência de um
instante, uma coisa que eu não quero esquecer. Mas
quando aquilo vai pra um set de filmagem, eu vou, na
verdade, ser impulsionado por uma força que está
dentro de mim mesmo a produzir um acontecimento da ordem do espiritual na minha frente. E é o nascimento desse acontecimento, a possibilidade disso
existir, realmente, na minha frente, é que vai fazer
com que eu grave, que vai fazer com que eu escolha uma lente, que eu crie uma forma de olhar pra
aquilo.156

O fato de Luiz Fernando não gostar de trabalhar com storyboards tem duas consequências importantes para o resultado de
seu trabalho. A primeira é que, com isso, os profissionais envolvidos ampliam suas margens de criação. Eles podem experimentar e sugerir possibilidades durante o processo, uma vez que não
estão cerceados por um desenho que foi posto. A segunda consequência é que, no set de filmagem, é o diretor quem decide como
vão ser os enquadramentos, o posicionamento do ator em relação à câmera, ao cenário e à luz. Ou seja, de uma só vez, a decisão
de não usar storyboards parece ter favorecido não só o processo
de trabalho colaborativo, como também fortalecido o ponto de
156 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.
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vista do diretor e seu controle sobre a história. É ele quem vai
estabelecer qual é o modo com que o espectador deve olhar para
aqueles personagens e suas ações.

3.3. Luiz Fernando Carvalho - a encenação no cinema e
na televisão
Para entendermos como poderia se dar a questão da encenação no cinema e na televisão e chegarmos a entender como
isto se dá na obra de Luiz Fernando Carvalho, precisaremos resgatar brevemente as origens do termo.

A encenação deriva do teatro e pode ser tomada no âmbito
do cinema, quando consideramos as posturas de alguns cineastas. Eisenstein, que ficou largamente conhecido por suas obras
cinematográficas e por suas teorizações acerca da montagem do
filme, foi também, segundo David Bordwell, o primeiro cineasta
a estudar a fundo o conceito de encenação e a implementá-la no
meio.

Eisenstein estabeleceu três conceitos inerentes à encenação e os diferenciou: a “mise-en-scène, marcação de cena como
se fosse um palco de teatro; mise-en-cadre (mise-en-shot), a
encenação dentro do quadro da imagem cinematográfica; e
montagem, o encadeamento dos planos.” [grifos da autora]
(2008. p.40)
Estes três conceitos estão atrelados na formação estrutural do filme e são ferramentas de composição para se expressar
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a ideia do cineasta, para se concretizar a encenação. Se olharmos
um pouco mais de perto estes conceitos, entenderemos que todos eles estão voltados para a construção das imagens do filme.

Para Bordwell, “o essencial sentido técnico do termo [mise-en-scène] denota cenário, iluminação, figurino, maquiagem e
atuação dos atores dentro do quadro.” (2008. p. 36). A mise-en-scène é o meio pelo qual os cineastas apresentam suas visões
pessoais do mundo e do cinema. O crítico cinematográfico, Victor F. Perkins, colocou a mise-en-scène como a questão central da
arte cinematográfica: “A mais importante tarefa de um diretor
é ter o domínio do que acontece dentro da imagem.” (PERKINS
apud BORDWELL, 2008, p. 35). A afirmação publicada numa importante revista reforça a ideia de que é papel do diretor/encenador construir a imagem – definir a plasticidade do todo e de
cada “célula”, formadora deste todo.
Por mise-en-shot entende-se a apresentação da ação por
meio da imagem fílmica, na qual pode-se destacar duas qualidades – uma teatral e a outra pictórica. Teatral porque envolve a
encenação, como foi dito, e pictórica por ser um quadro composto por elementos gráficos tal como uma tela, no qual constroem-se planos, em profundidades as mais variadas.
Assim, conforme Bordwell, a encenação cinematográfica
possui dois aspectos – pictórico e narrativo:

A imagem em movimento [...] Deixa rastros e compõe trajetórias que os espectadores seguem, guiados pelo desenho, pelo contexto e pela busca de sentido. A palavra traço derivada de tractus, uma trilha

ou um curso, deveria nos lembrar que o cinema
é, em parte, uma arte pictórica, que dispõe uma
composição visual no espaço a ser apreciada. Tractus designa tanto abrir um atalho (tarefa do diretor) como seguir um atalho já aberto por outros,
como fazemos ao assistir ao filme – ou ao estudar os
traços da imagem [...].
Parto do princípio de que o cinema é uma arte. [...] O
diretor que queira contar uma história é obrigado a empregar estratégias pictóricas. Ele narra
visualmente, e nesse projeto a disposição das figuras no espaço é fundamental. [grifos da autora]
(2008, p. 305)

Sabendo disso tudo, Luiz Fernando narra por meio de
imagens e cuida minuciosamente da organização visual das cenas e de cada quadro sem preocupar-se exatamente com o que é
função de quem. Na busca da forma ideal, não segue regras e assume não segui-las, simplesmente por não fazerem sentido para
o seu processo, nem fazerem parte daquilo em que ele acredita:
Eu tenho muita dificuldade de entrar nesses “esqueminhas” assim, entendeu? Quais são as funções de
cada um... Eu não acredito em nada disso.
Essas coisas todas se misturam muito. Eu, às vezes,
me sinto como um intérprete, como um dos atores, e
eu estou dentro da ciranda, ali, jogando com eles. Só
que o meu olhar grava e reproduz, imprime e reproduz. O deles imprime e não reproduz, eles não podem mostrar para ninguém o que eles viram. Mas eu

estou de igual pra igual ali, cada vez mais.157

Identificando-se com o que cria, Luiz Fernando se oferece inteiro a cada trabalho que realiza e, para isso, deixa-se fluir
pela obra e influir em todas as funções.

O ato de “se oferecer” inteiro a cada trabalho, vale para
ele como para os outros profissionais envolvidos. E disto resulta um diferencial sensível que inevitavelmente é capturado pela
câmera. Diferencial que não é visto em qualquer trabalho, já que
dificilmente outras produções contam com tamanha entrega, do
ponto de vista pessoal e profissional, do ponto de vista humano.

Luiz Fernando reconhece o caráter de sacrifício que há no
trabalho com a arte, que ele poeticamente chamou de “sacro-ofício”. A brincadeira com a palavra “sacrifício” relaciona o ato
ritual e sagrado de oferendar a vida para se conseguir “alcançar
a graça” do resultado almejado com sua atividade artística. Exalta também a coragem necessária para isto, para o ato criativo,
comparando-o a um sacrifício ritual de si mesmo. A comparação
é perfeita, uma vez que há muito de si a ser oferecido em cada
processo desses, em cada ato de criar.
Eu acho que cada vez mais é esse exercício de ter a
coragem de se oferendar. Produzir um acontecimento e ter condições para criar um vocabulário que se
aproxime daquele acontecimento, do ponto de vista da tradução daquele acontecimento, mas tudo é
muito construído na hora. Como se fosse um tex-

157 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.
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to que você passa a limpo, sabe? A gente sabe qual
é o texto que a gente vai trabalhar, a gente tem as
coordenadas, mas lá você vai espremer aquele texto, até sair um sumo, o supra sumo da coisa. E aí é
que você vai ver mesmo, se aquele texto é aquele, se
aquele ator é aquele ator... Eu posso tirar aquele ator
da cena, posso chamar outros, tudo pode acontecer,
né? Você realmente está passando a limpo aquele
texto e aquele texto vai ter que sair naquele momento ali. Quando você se debruça sobre um texto você
não troca palavras, alguma vírgula? Você vai afinando essa modulação, essa música toda. E é nesse momento em que a forma se anuncia. E a forma é uma
das coisas mais difíceis. Pra você chegar a atingir uma forma, putz! Que seja sua! Não é mole
não. É um momento... é uma bênção, um estado
de graça.158

Importante a ênfase que ele dá à “forma”, entendendo-a
como uma das metas mais difíceis de se atingir, o que se dá justamente porque a forma que cria é conteúdo. Sua imagem não é
ilustrativa, explicativa – ela é texto imagético, e ela é linguagem.

Extremamente atento a estes estados de graça tão caros,
aos acontecimentos verdadeiros, espirituais, quando o diretor
fala sobre não gostar de storyboards, ele o faz exatamente por
considerar esta uma prática de “provocação técnica”. A ele interessa a “provocação para os instintos”, ideal para a manutenção
dos estados de presença que favorecem muito seu processo de
criação, que de forma alguma são menos rigorosos:
158 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.
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Eu trabalho muito com o improviso. Mas eu não improviso qualquer coisa a partir do nada, o improviso
não é uma loucura. As coordenadas são muito rígidas. Eu improviso entre essas coordenadas.
E, quando eu falo que a função de um diretor é produzir acontecimentos diante da câmera, acontecimentos de ordem espiritual, eu preciso me preparar
para isso, preparar meus técnicos, minha equipe e,
principalmente, os atores. Eles têm que estar muito
bem preparados para eu os provocar.159

Ainda sobre desenhos, o diretor costuma desenhar enquanto concentra-se em suas histórias, mas explica que diferentemente de Hitchcock e Kurosawa, não faz desenhos precisos,
exatos sobre a cena. Ele os faz mais como uma anotação visual
expressiva, para a captura de uma ideia, um pensamento. A prática, no entanto, reforça a ideia de que ele, como diretor, tece o
seu pensamento por meio de imagens:
[...] talvez, o desenho, ele me ajude a fixar no papel
a essência do que eu não posso perder. Ele não é um
desenho descritivo, ele não é um desenho figurativo
[perfeito], ele não tem as proporções reais dos elementos, a perspectiva dos elementos que vão estar
dentro da cena..., da proporção dos atores em relação ao cenário... Não é nada disso. Na grande maioria
159 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.

das vezes é uma necessidade de fixar a essência de
uma sequência. Não pode faltar esse momento em
que o personagem está de costas pra câmera e o fundo tem algum elemento... Enfim, é um instante que
reproduz um estado alterado qualquer. Que eu estou
sempre buscando estados alterados.160

Figs. 1-4 - Desenhos de Luiz Fernando para a minissérie A Pedra do Reino.161

160 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.

161 As imagens foram extraídas de Diários, que acompanha os roteiros da minissérie, que foram comercializados em 2007. CARVALHO, et al. Diários: Diário de elenco
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Luiz Fernando até compara o encadeamento das imagens
do filme a um novelo. A metáfora é simples e eficiente, pois ao
mesmo tempo que sabemos o todo do objeto ao olhar para ele,
sabemos que ele é feito de um fio contínuo e que não há partes
separadas. Nele, uma coisa leva à outra e, todo esse fio gira sempre em torno do mesmo centro, para que haja uma unidade:
Porque uma coisa sai de dentro da outra. É o tal do
novelo, que você vai puxando. É como a produção de
uma primeira imagem de uma narrativa. Eu busco
que ela tenha esse gesto de entrada no universo e
que ela desencadeie, de uma forma orgânica, a sucessão dos outros planos, que vai gerar a linguagem,
que vai gerar a montagem, o discurso... que vai gerar
essa sensação de você estar diante de uma coisa que
está sendo concebida no momento em que você está
assistindo. Que aquilo não é um artefato que você
viu e que foi feito há tantos anos atrás.162

Sendo um amante das palavras, Luiz Fernando é tocado
por elas de maneira sensorial. Por isso, mesmo que suas obras
sejam originadas a partir de um texto – seja um roteiro original ou uma transcriação literária – elas estão atentas às palavras. Não no sentido de reproduzi-las enquanto palavras mesmas, mas, sim, no sentido de “transcriá-las” em imagem – como
a transfusão referida por Luiz Fernando no texto abaixo, em que
ele fala sobre a sua relação com o texto em Lavoura Arcaica. O
e equipe. São Paulo: Globo, 2007.
162 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.
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trabalho marcou um salto artístico em sua trajetória, justamente por inaugurar, de maneira mais clara, essa “transfusão” de linguagens:
Eu amo as palavras. Assim como também eu amo a
música. E então elas têm uma imagem muito forte para mim. Eu tenho total consciência de que elas
ressoam de forma singular de pessoa para pessoa.
[...] Então, as palavras, elas também estão trabalhando os seus múltiplos significados, fazendo-os revoarem dentro da gente. Uma única palavra muito certeira é capaz de me levar pra mundos bem distantes.
O jogo dessas imagens, dessas palavras, ou até mesmo a relação entre a imagem e a palavra – a palavra
da imagem, a imagem da palavra, essa transfusão
de uma coisa virando outra, voltando a ser primeira; esse transe de linguagem, a linguagem escrita, a
linguagem falada, a linguagem visual, eu tentei me
aproximar dele, de certa forma, desde o Lavoura.163

É interessante notar-se como ele frisa que ama as duas
linguagens, a da palavra e a da música, que são diferentes, e
ambas produzem nele uma imagem muito forte. Isto é, evidencia-se como estes dois tipos de estímulo de linguagem, que são
diferentes, o provocam da mesma maneira: imageticamente.
Eu acho que o Lavoura foi a experiência maior com
a linguagem, o exercício maior de alçar as palavras
163 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.

aos novos significados...
Aí entra um pouco do Van Gogh também, porque
na época eu... Eu sempre fui muito apaixonado pelas pinturas, evidentemente, mas pelo livrinho dele,
Cartas a Theo, e que eram cartas que vinham todas
desenhadinhas. As cartas originais eram todas cartas com pequenos esboços das pinturas que ele estava pretendendo fazer, e ele falava com o irmão,
contava que ele ia pintar tal coisa, assim e assado, e
tinha um desenho. Então eu tive acesso a esses desenhos que são conjuntos de imagens, de enquadramentos na grande maioria deles, 16:9, muito próximo do enquadramento panorâmico, do postal e,
embaixo, sempre as palavras, contando um pouco,
dialogando as questões internas daquele desenho.

Figs. 5 e 6 - Cartas desenhadas de Vincent Van Gogh para o irmão, Theo, que
aparecem no livro Cartas a Theo referido por Luiz Fernando.164

Então o Lavoura, ele é também uma tentativa de ir
nessa direção, é como se embaixo das imagens tivesse um texto correndo em paralelo. O que é dito e o
que é mostrado às vezes se misturam, ora você pode
escolher ouvir, ora você pode escolher ver, ora você
pode escolher ver e ouvir... Esse transe de linguagens entre a palavra e a imagem, eu quis isso. Eu não
quis optar por “não, isso é cinema, não tem palavra”.
Eu tive um grande prazer de encontrar o livro e de
ler o livro. E o Lavoura ele tem uma camada, uma
superfície muito simples que é da oralidade mesmo,
164 VAN GOGH, Vincent. Cartas a Théo. Tradução: Pierre Ruprecht. São Paulo:
L&PM Editores, 2002.
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que pertence ao mundo dos sermões... Por exemplo,
um sermão você não lê em voz baixa, em silêncio,
pra você internamente. Você precisa da fala, precisa
do som da fala, da pontuação, do fluxo da fala. Então o fluxo da fala, aliado ao fluxo das imagens
– como é que esses fluxos “fluxionam” o filme?
Tudo isso pra mim era muito importante porque
tinha me afetado sensorialmente e emocionalmente ao ler o livro.

Eu só li o Lavoura uma vez na minha vida. Eu acabei de ler e pensei, é isso que eu quero fazer. Porque
também vinha atenuar minhas dores daquela crise
da linguagem da televisão.
Então, foi depois do Lavoura que eu pude dar um
salto dentro da própria televisão e pude então saber pra onde eu iria. Não era mais por aquele caminho do Rei do Gado, que foi importantíssimo naquele momento, mas logo me estagnou, interrompeu a
minha percepção das coisas, minha percepção até
daquele oficio que eu tinha escolhido pra mim mesmo.165

3.4. A criança do artista e os processos artesanais
Outra qualidade marcante das imagens criadas por Luiz
Fernando é o frescor das experiências em sua “primeira vez”, o
caráter especial de algo único, que não vai se repetir nunca mais.
165 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.
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Não é à toa que seus trabalhos na televisão contrariam uma percepção generalizada de que obras televisivas são datadas. Podemos destacar em seus projetos duas características particulares
que os tornam atemporais: o caráter universal e humano de seus
temas e abordagens; e a construção das imagens, que não está
nunca calcada em elementos descartáveis nem em modismos,
mas sempre em elementos altamente significativos.
Esta primeiridade buscada em seus trabalhos se parece
com a tentativa de resgate de sua própria criança, e de um olhar
primeiro sobre as coisas. Isto fica evidente não só na escolha de
certos temas, como em Hoje é dia de Maria e em Meu pedacinho
de chão, em que os protagonistas são crianças e, naturalmente,
o ponto de vista passa a ser o infantil, como em trechos de outras de suas obras. Vemos a “luz boa” da infância de André bem
representada em Lavoura Arcaica, a de Carlos Eduardo retratada em Os Maias junto ao avô na Quinta de Santa Olávia, as lembranças doces do primeiro e único amor de Bentinho em Capitu,
vindas de um baú de primeiras memórias do protagonista, além
das histórias de Graciliano Ramos adaptadas no especial Alexandre e outros heróis, causos ouvidos pelo escritor quando criança.
Mas, além disso, o diretor resgata essa “infância”, também
no ato de fazer cinema e audiovisual, sempre que mistura a artesania à tecnologia. Vê-se o caráter artesanal em figurinos, cenários, em efeitos de animação stop motion, inseridos não apenas
em vinhetas de abertura, mas como novas maneiras de narrar.
Seu modo artesanal remete ao arcaico modo de contar histórias,
a tudo aquilo que se inventa com as próprias mãos e está imbuído de algo muito pessoal.

Poder-se-ia vincular esta prática, a princípio, com um desejo de resgatar um espírito perdido do cinema em seus primórdios, uma “criança do cinema”, como o faz confessamente Michel
Gondry. Mas, Luiz Fernando contesta a racionalização deste pensamento, reforçando, em lugar disto, a naturalidade com que as
ideias foram lhe vindo em relação ao uso da artesania:
O que eu quero dizer é que esse brinquedo foi aparecendo, conforme eu fui brincando com ele. Não é
algo racionalizado... Talvez, eu esteja tentando resgatar a minha criança. Como eu disse, “conforme eu
fui brincando...”. É claro que você conhece a história
do cinema, você sabe o que é uma animação, stop
motion, Mèliés, tudo isso que a gente está falando
aqui. Mas, quando a coisa vem, eu não preparo isso
não. A primeira vez é o que interessa pra mim, o que
não vai se repetir nunca mais.
Eu tenho muita dificuldade com a vida real. Mas,
também tenho muita facilidade pra me salvar. Um
pedacinho de papel me salva. Eu não preciso de
imensas produções, de estruturas imensas... não.
Um retalho velho de jornal, eu posso mexer, rabiscar,
não sei o que, e me salva. Os desenhos também me
salvam um pouco, também entram um pouco nesse
grupo.166

Sobre seus processos criativos, mesmo ao lidar com o texto literário que vai adaptar, como que num ritual de aproxima166 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.

ção das palavras, Luiz Fernando se lembra de sua relação de
trabalho, muito próxima, com Ariano Suassuna, autor de duas
obras literárias que ele adaptou para a TV:
Nós éramos duas crianças, nós ficávamos no chão da
casa dele, recortando as xerox das peças, dos livros,
para que as páginas ficassem perto da gente. A gente
ficava recortando frases, palavras, a adaptação era
como se fosse uma colagem de vários pedacinhos de
papel.167

A lembrança marca a importância, para este diretor, do caráter tátil dos processos, da elaboração visual palpável e contínua, sempre ao alcance de suas mãos. E a importância dos rituais.

Acredito também que a prática da artesania possa vir de
um desejo de reunião de todas as artes, numa tendência muito
atual das criações artísticas, mas que o acompanha desde longa
data. O especial Uma mulher vestida de sol (1994), transcriação
da obra de Ariano Suassuna, parece ser um trabalho seminal. Diferente do que Luiz Fernando havia feito até então e diferente do
que a televisão também já houvesse feito.
O especial exibe componentes estéticos do teatro, principalmente, mas também da xilogravura, elemento tão caracterís167 HOLANDA, Renan. “É um cometa raro”, diz Luiz Fernando Carvalho sobre Ariano
Suassuna. Site do G1 Pernambuco. Disponível em: < http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/07/e-um-cometa-raro-diz-luiz-fernando-carvalho-sobre-ariano-suassuna.html> Acesso: 28 jan. 2015.
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tico dos cordéis nordestinos. O acabamento gráfico das imagens
é forte, como na arte da gravura. Há o uso de poucas linhas, áreas
bem marcadas de luz e sombra, além do uso comedido de cores.
A paleta, toda em tons de areia, é invadida apenas por vermelho
e azul, em momentos e espaços muito específicos. A dualidade

simboliza os personagens principais, Rosa e Francisco, e o conflito entre as duas famílias.

Fig. 9 - À esquerda, o mesmo elemento cenográfico da rosa,
agora em cor azulada, pois remete ao personagem Francisco,
que cava a cacimba de água, elemento ao qual aparece associado.

Figs. 7 e 8 - Teresa Seiblitz em cena de Uma mulher vestida de
sol. O elemento da rosa simboliza seu personagem, de mesmo
nome, assim como a cor vermelha.
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Fig. 10 - À direita, o elemento da rosa faz fundo a um bando de
músicos que, como trovadores medievais, cantam como um
coro. As cores vermelho e azul simbolizam no quadro a união
de Rosa e Francisco.

É possível reconhecer em Uma mulher vestida de sol um
pouco das opções estéticas experimentais que Luiz Fernando irá
explorar mais a fundo nos trabalhos posteriores. Há principalmente vários elementos que veremos mais bem desenvolvidos
em Hoje é dia de Maria. A prosódia, o cenário teatral, atemporal,
todo recoberto de texturas, fechado em si mesmo e ao mesmo
tempo oferecendo uma impressão de vastidão, além de figuras
alegóricas.168

168
Os figurinos de Luciana Buarque, nesta obra, também já haviam sido experimentais, talvez apenas um pouco menos radicais, apostando na monocromia e
nas texturas orgânicas, como a areia. Os cenários de Lia Renha e Fernando Velloso,
exploravam o pé direito alto do estúdio trazendo elementos gráficos icônicos de
grandes portas e fundo infinito, construído com textura de pau-a-pique (ou algo
muito próximo disto). Os cavalos como adereços de cena, são vistos de novo em
A Pedra do Reino, Hoje é dia de Maria e em Meu pedacinho de chão (embora neste
último fuja ao acabamento rústico encontrado nos anteriores).
Notam-se também inserções alegóricas. A mesma figura feminina de Rosa, com o
arranjo no alto da cabeça, que dança na abertura do especial, aparece em sombra,
por detrás de uma parede translúcida, texturizada. Sua aparição marca um diálogo
entre dois outros personagens, como uma metáfora da tragédia anunciada. E há
também a imagem de uma Nossa Senhora com o Menino Jesus ao final da narrativa,
figura muito presente no imaginário popular do Brasil.
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Nas páginas que se seguem, o leitor poderá olhar mais de
perto seis obras do diretor – o longa metragem, quatro minisséries e uma novela – a partir das análises feitas na busca de demonstrar como se dá o trabalho da direção de arte nestes projetos, tão bem acabados visualmente, de avaliar como se dá o
trabalho do diretor com sua equipe e seus processos colaborativos.
Desse modo, espera-se ampliar o escopo do leitor para
que ele possa refletir sobre a função do diretor de arte e demais
membros de seu departamento. E para que se possa refletir também sobre a quem atribuir a autoria da linguagem plástica resultante.

Figs. 11-14 - Fotogramas do especial em que se pode ver a textura do
cenário, a paleta em tons de areia, e elementos icônicos marcantes.
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3.5. Análises das
obras de Luiz Fernando
Carvalho
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3.5.1. Lavoura Arcaica
O filme Lavoura Arcaica (2001), de Luiz Fernando Carvalho foi adaptado do romance de mesmo nome, escrito por Raduan Nassar. Visando verificar como foi feita a adaptação da literatura para o cinema, será feita, primeiramente, uma pequena
análise da obra, mencionando, inclusive, as referências usadas
em sua concepção. Desse modo, será demonstrado com mais eficácia na análise do filme, o que foi preservado da obra original e,
principalmente, irá se demostrar, como se deu a transformação
da linguagem literária para a linguagem audiovisual na obra de
Carvalho, mantendo todo o caráter sugestivo e sensorial inerente a essa história.

Raduan nasceu em 1935, na cidade de Pindorama, norte
do estado de São Paulo. É filho de imigrantes libaneses que chegaram ao país em 1920, quando o estado já comportava cerca de
vinte mil imigrantes árabes, entre sírios e libaneses, como comprova o censo efetuado à época. Tais imigrantes possuíam uma
tradição agrícola, e alguns deles também estavam acostumados
a comercializar parte do produto de seu trabalho. A atividade
agrícola mantém-se importante na cultura mediterrânea até os
dias de hoje, confirmando, de certa forma, a importância para
esses povos da perpetuação das tradições. Os libaneses que vieram para o Brasil provinham de vilarejos muito antigos, onde viviam segundo uma ordem bastante arcaica, em que a estrutura
social e econômica era alicerçada na própria família.

3.5.1.1. Lavoura Arcaica, o romance de Raduan Nassar

Raduan Nassar não é um escritor de uma obra volumosa.
Em toda a sua carreira, publicou apenas três livros, sendo eles:
Lavoura Arcaica (1975), Um copo de cólera (1978) e Menina a caminho (escrito no início dos anos 60, mas publicado apenas em
1997). Entretanto, dada a qualidade de seu legado artístico, permanece até hoje como um dos escritores mais importantes da
literatura brasileira, equiparado a nomes como Guimarães Rosa
e Clarice Lispector, como registrou o segundo número dos Cadernos de Literatura Brasileira, dedicado ao escritor (Cadernos,
1996, p.5).
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Fig. 1 - Mapa geográfico do mar Mediterrâneo e os países que o circundam. O
Líbano é o pequeno país à direita do mapa, próximo à Síria, conforme indicação.169

169 Fonte: <http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Mediterraneo.htm>.
Acesso: 05 jan 2014.

O relato de Ramiz Gattás, imigrante libanês contemporâneo dos pais de Raduan e proveniente daquele mesmo vilarejo,
demonstra isso:
A nossa aldeia foi o centro de várias manifestações
folclóricas que nos ligavam à história antiga, porque
vivíamos costumes muito primitivos. O sul do Líbano é o maior depositário da história do país, porque
os costumes pouco mudaram. A origem da nossa
aldeia remonta a três ou quatro mil anos, as coisas
que nós conhecíamos eram exatamente aquelas que
foram conhecidas na época. A maneira de plantar,
a maneira de colher, a maneira de preparar as comidas, a maneira de viver a vida, tudo isso nós conservávamos como uma relíquia.” (GREIBER E ALBII,
1998, p. 752-53.)

A observação dessas “heranças” é muito interessante, pois
percebem-se ressonâncias dessas manifestações e arquétipos
ancestrais tanto na literatura de Raduan quanto no longa metragem Lavoura Arcaica, foco desta análise.

Raduan, como bom descendente de libaneses, parece importar-se em manter suas raízes, pois, atualmente, dedica-se à
agricultura em sua fazenda, tendo abandonado, sem remorsos,
a atividade literária (ou pelo menos, a publicação de sua literatura). O escritor, que cursara direito em São Paulo, depois letras,
sem concluir estes cursos e, por fim, formara-se em filosofia, ao
escrever seus livros, impregnava sua escrita daquela tradição

arcaica. É necessário mesmo dizer que, mesmo no período em
que atuou como escritor, sua posição em relação ao ofício, como
algumas vezes defendeu em entrevistas, aproximava-o daquela
“lavoura”, mais artesanal, mais bruta, ainda que perfeccionista, e
mais pessoal:
Eu sou mais como a galinha caipira. Não boto um
ovo de dia e outro de noite, sob a luz artificial. Não
entro muito nessa história de que o escritor precisa
se profissionalizar. Mesmo esse conceito de obra...
Às vezes em cinquenta páginas você pode dizer mais
do que em dez livros. Depois, há tantos escritores
de um único livro que dizem tanta coisa! (CICCACIO,
1981, apud LEMOS, 2003, p. 81-112)

Raduan respeita sua natureza ao escrever. A escrita literária é vista por ele como algo que acontece por necessidade, não
por planejamento. E nessa ideia é possível enxergar, inclusive, a
defesa de sua prosa rápida, que não deixa de ser densa e plena
de camadas significativas.

Defendendo essa mesma ideia, chega a escrever no artigo
“Rural x urbano”, publicado na Folha de S. Paulo, que a mídia “Devia era fazer um estágio numa lavoura antes de se pronunciar”
(NASSAR, 1999170).

Ciente desde posicionamento do escritor, futuramente, o

170 NASSAR, “Rural x urbano”, in Folha de S. Paulo, 22 de agosto de 1999, caderno
Brasil, disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc22089914.
htm> Acesso: 07 jan. 2014.
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diretor Luiz Fernando Carvalho não poderia ter deixado de vivenciar a lavoura com propriedade, para impregnar deste substrato a transcriação do romance para o cinema, nem de levar todos os envolvidos para esta vivência, como será detalhado mais
adiante.

Outras influências, sentidas em Lavoura Arcaica, vieram
da poesia do modernista brasileiro Jorge de Lima, sobretudo de
sua obra Invenção de Orfeu, que retoma o mito grego de Orfeu.
Não são raros os elementos que nos permitem classificar a prosa
de Lavoura Arcaica como uma prosa poética, por exemplo, o fato
de que, assim como um poema, apresenta-se com maior densidade e sintetismo. As marcas do surrealismo e do neobarroco
também estão presentes como influências, uma vez que algumas
de suas características se impõem como: os fluxos de consciência constantes dos protagonistas, as sobreposições de tempos e
o conflito quase que permanente entre razão e emoção em que
se encontram os personagens, principalmente André.
Também se nota a influência de suas próprias memórias.
É sabido que Raduan manifestou epilepsia durante um período
de sua vida, como também ocorre com André, e que a primeira
edição do romance possuía referências claras a seu pai, João, que
foram suprimidas nas edições posteriores. “Sua escrita trabalha
sempre com a experiência pessoal, entretanto, sua escritura,
pelo seu labor estético, ultrapassa o auto-biográfico.” (LEMOS,
2003, p. 91) Ainda assim, Raduan não se caracteriza como um
memorialista, apenas faz o resgate necessário de sua tradição
“mediterrâneo-interiorana” a serviço de sua narrativa. Ele e o
escritor Milton Hatoum são os pioneiros de descendência árabe
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a atingir maioridade literária no Brasil justamente porque ultrapassam essas questões etnográficas, ainda que não as ignorem.
Lavoura Arcaica, romance premiado pela Academia Brasileira de Letras, fora apresentado ao público por Alceu Amoroso
Lima que o consagrou, em sua coluna “Romances”, no Jornal do
Brasil:

O que faz a força e a intensidade dramática da curta narrativa é o seu reflexo, ao mesmo tempo bíblico e helênico. É uma versão inteiramente livre
da parábola do Filho Pródigo, mas com um desdobramento contraditório ao da narrativa bíblica. Como se a tragédia clássica com a implacabilidade do Destino cego entrasse em conflito com
a sublime Visão regeneradora do Amor. O autor
não escolhe. O leitor que o faça. E nisso reside um
dos elementos mais fortes do drama. (AMOROSO
LIMA, 1976)

Fica nas mãos do leitor decidir o que pensar, não se decide se o amor vivido pelos irmãos deveria mesmo ser causa de
martírio e morte, o que perpetua a angústia sobre a questão no
leitor. O mesmo acontece no filme, pois Luiz Fernando Carvalho
também não nos dá respostas, mas, assim como Raduan, nos dá
subsídios – tudo que se passa é sentido por todos nós.

Se a literatura nos sugere muito mais do que nos revela,
e o cinema nos mostra os acontecimentos num espaço presente,
nem por isso Luiz Fernando poupa os esforços de seu especta-

dor. Por sua construção poética, simbólica, metafórica, Luiz Fernando merece elogios justamente por se aproximar da literatura
sem ser “literário” (isto é, sem querer usar do léxico da literatura
esquecendo-se do léxico audiovisual), para a arte cinematográfica. Ele é sempre muito mais sugestivo, revelando o todo por partes, com muita calma e sem deixar que tudo se revele, para que
seu espectador, assim como o leitor de Lavoura Arcaica, complete a obra com seu repertório sensível e sua imaginação dos fatos.

A junção das referências bíblicas e helênicas, cristãs
e pagãs, também é chave para desvendarmos outras camadas,
tanto no livro quanto no filme. Lavoura Arcaica desenvolve sua
narrativa como uma paródia da parábola bíblica que, sendo uma
paródia, pode atualizar-se em sua tentativa de tradução do passado no presente. O escritor e pesquisador Alfredo Bosi, tentando elencar algum escritor que dê conta do universo caipira, lembrou-se de Oswaldo Elias Xidieh, que é autor de Narrativas pias
populares. Esta obra contém uma análise dos evangelhos apócrifos, que são narrativas orais e populares, testemunhas vivas de
uma cultura calcada nos mitos. Estas, por serem orais, sofrem
algumas transformações com o passar dos tempos, mas mantêm
sua essência sagrada. Há, como se vê, portanto, uma semelhança
com a narrativa de Lavoura Arcaica, por isso o apontamento de
Bosi para o autor, porque, assim como a narrativa dos evangelhos apócrifos, a do romance remonta à antiga parábola e a atualiza, articulando o passado e a tradição no presente.
Estas narrativas, ainda que se atualizem, têm o intuito de
transmitir e perpetuar ensinamentos, assim como acontece com
os provérbios. Estes possuem uma fórmula arcaizante, uma vez

que tendem a eternizar como verdade experiências antigas relatadas como metáforas atemporais para que, então, sirvam como
ditame a quaisquer tempos, inclusive para o tempo presente. Pode-se sentir o peso dos provérbios nos sermões proferidos pelo
Pai, que os entoa como a demonstrar sua autoridade e sabedoria
diante dos demais membros da família.

Marcada por essas parábolas e provérbios, a escrita de
Raduan está repleta de personagens míticos e torna bastante
adequado o uso de arquétipos para a estruturação dos personagens na execução do longa-metragem. A estrutura mítica e circular da narrativa, que começa e termina em um ponto que é mais
ou menos o mesmo, mas transformado, foi trabalhada com igual
sacralidade por Luiz Fernando Carvalho. O caráter cíclico que
também remete mais uma vez à lavoura, se reafirma em relação
às fases do tempo individual: infância, adolescência e maturidade.

O trabalho com “tempos internos” e “tempos externos”
que se vê em todas as três obras de Raduan Nassar também é
explorado na transcriação de Carvalho. O próprio escritor atesta, na entrevista concedida aos Cadernos de Literatura Brasileira,
que foi influenciado também pela linguagem do cinema quando,
ao escrever o livro de contos, Menina a caminho, buscava uma
escrita própria. Uma ironia interessante e inquietante é pensar
que tanto seu romance Lavoura Arcaica quanto a sua novela Um
copo de cólera, foram adaptados para o cinema, quando todos
acreditavam que esta fosse uma tarefa impossível. Afinal, de que
consiste a linguagem cinematográfica? – não seria mesmo de poesia?
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3.5.1.2. Lavoura Arcaica, longa-metragem de Luiz Fernando Carvalho

(...) Toda imagem é necessária – cada trinta e seis
avos de segundo são belos – mesmo quando terrivelmente horrenda porque como já sabemos ou, deveríamos saber, a arte é bela. Bonito é o periquitinho verde,
o dourado da omelete e o pôr do sol, o carro do ano,
o gol de placa, o limão, o limoeiro e o pé de jacarandá. A beleza toma, a beleza impõe, a beleza não deixa
alternativa ou dúvida, não dá certeza, a beleza urge,
profana e consagra. A beleza se arrasta na palha, se
cobre de folhas, a beleza baba e a beleza fede, a beleza treme e chora, a beleza leva duas horas e quarenta
e sete minutos que não deviam nunca mais se acabar.

(trecho extraído de “Primeiro Ato”, inserido no encarte do DVD de Lavoura Arcaica)

Se lembrarmos o fato de que o escritor havia rompido com
o estilo clássico da literatura ao escrever quase sem pontuação,
numa escrita bastante densa este curto romance, e o fato de que
ele se volta a “paisagens internas”, chegaríamos à conclusão de
que o diretor lançara-se a um tremendo desafio.

No entanto, as tais “paisagens internas” foram traduzidas com perfeição por imagens exteriores que foram feitas es168

pecialmente para que se conectassem com o universo interno
dos personagens. Eram como “imagens-síntese”, alcançando um
resultado jamais visto, ou poucas vezes visto, na cinematografia
brasileira.

Estas “imagens-síntese” funcionam como células de um
poema e, por isso, têm muito a ver com a linguagem poética já
utilizada no livro – concisa, metafórica, alegórica, contendo em
si um universo de significados.

Essa proximidade entre as linguagens do cinema e da
poesia já havia sido abordada por dois grandes cineastas – Eisenstein e Tarkovski. Ambos apontando que, assim como é necessária uma profunda observação da vida para se escrever um
poema, para captar a essência de um instante, também isto é necessário para se construir as cenas de um filme. Além disso, apontam também que, assim como é necessário concisão e precisão
na escolha das palavras para se criar um poema, também é
necessário concisão e precisão na escolha dos elementos que
irão compor cada imagem do filme. E se considerarmos que a
raiz de toda forma de arte é a poesia, tais aproximações ficam
ainda mais evidentes.
Retomando Eisenstein, Tarkovski compara a linguagem
cinematográfica aos haicais171 japoneses justamente por essas
razões levantadas:

171 Haicai (de origem japonesa haikai, sendo hai = brincadeira e kai = harmonia)
é um estilo de poema extremamente conciso, composto por três versos em que o
poeta capta por meio do jogo de palavras um instante. Um poeta brasileiro que
tornou-se bastante conhecido por seus haicais foi Paulo Leminski.

[...] O elemento básico do cinema, que permeia até
mesmo suas células mais microscópicas, é a observação.
Todos nós conhecemos o gênero tradicional da poesia japonesa, o haicai. Eisenstein citou alguns exemplos:
A lua brilha fria;
Perto do velho mosteiro
Um lobo uiva.
[...]
Eisenstein via nesses tercetos o modelo de como a
combinação de três elementos separados é capaz de
criar algo que é diferente de cada um deles. Uma vez
que esse princípio já se encontrava no haicai, é evidente que não pertence exclusivamente ao cinema.
O que me fascina no haicai é a sua observação da
vida – pura, sutil e inseparável do seu tema. [...]
Trata-se de observação em estado puro. Por menor
que seja a sensibilidade de uma pessoa, a competência e a precisão dos versos farão com que ela sinta o
poder da poesia e identifique – perdoem-me a banalidade – a imagem viva que o autor captou.
[...] este exemplo específico da poesia pareceu-me
muito próximo à verdade do cinema, com a diferença de que, por definição, a poesia e a prosa valem-se
das palavras, ao passo que o filme nasce da observação direta da vida; esta é em minha opinião a chave
da poesia do cinema. (TARKOVSKI, 2010, p. 74-76)
Em resumo, a imagem não é certo significado expressado pelo diretor, mas um mundo inteiro refletido como que numa gota d’água.
No cinema, não existem problemas técnicos de ex-

pressão, desde que saibamos exatamente o que dizer; se virmos, de dentro de cada célula de nosso filme e conseguirmos senti-lo com precisão. (Idem, p.
130)

As imagens compostas para o filme são o léxico por meio
do qual o filme se constrói, assim como os poemas são compostos por palavras. Por isso, assim como as palavras no poema são
estrategicamente escolhidas para que resultem na “imagem viva
que o autor captou”, a composição do quadro fílmico precisa ser
escolhida com eficácia para corresponder à “imagem viva” que
o diretor tem em mente. E nessa composição de quadro, entram
cenário e figurino com suas cores, texturas, formas, ator, iluminação, enquadramento etc., daí sua importância.

Neste aspecto, a direção de arte e a direção de fotografia
obtém destaque com o trabalho minucioso realizado para proporcionar essa “tradução”, ou significação. O texto original se
manteve praticamente intocado na boca dos atores, que tiveram
como roteiro o próprio romance de Raduan – sempre referência
nos ensaios, muitas e muitas vezes lido, grifado, anotado, “consumido”.

Mas, para criar essas paisagens externas como um reflexo poético das paisagens interiores foi necessário tempo. Quatro
meses de retiro foram reservados para os atores e, mais ainda
para a equipe técnica, numa antiga fazenda de café no interior de
Minas Gerais. Neste tempo, os atores estavam à procura dos seus
personagens. Acordavam muito cedo, com o sol, e seguiam com
as atividades que aqueles personagens provavelmente teriam
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durante todo o dia: capinar o terreno, arar o solo, fazer o plantio, cuidar do gado, ordenhar, cozinhar etc. Este processo em si,
já seria uma espécie de ensaio, pois que já estavam se preparando para viver aqueles personagens, ou melhor, se transformando neles. O diretor descreve em entrevista concedida à Folha de
S. Paulo mais detalhes sobre esta preparação:

Eu achava que o aprendizado de lidar com a terra
era a melhor preparação corporal que podia haver.
Em vez de contratar preparadores profissionais, nós
nos agarramos aos dois peões da fazenda, que foram
os nossos mestres da enxada, do arado, da capina,
da semeadura. Aluguei essa fazenda, esvaziei e criei
como se fosse uma estrutura de escola.
Tínhamos uma rotina trabalhando com a terra, extraindo leite das vacas, depois fazíamos improvisações, ioga, aulas de culinária árabe, de bordado
árabe, do idioma árabe. Tínhamos aula de dança e
visitas de palestrantes que iam falar sobre a obra do
Raduan, sobre o tema principal da obra, que é a parábola do filho pródigo. O Leonardo Boff, por exemplo, falou sobre a tradição cristã. Passamos quatro
meses na fazenda, antes de filmar. (CARVALHO, Entrevista à Folha de S. Paulo. Caderno Ilustrada, 24 de
setembro de 2001)

Mas ainda havia os ensaios de trabalho com o texto. Para
esses ensaios, não houve um roteiro convencional, uma vez que
o texto foi extraído do romance neste processo “artesanal” e in170

tenso com os atores durante esses quatro meses de retiro.
Não tinha roteiro. Eu e os atores líamos o livro de
cabo a rabo, como se fosse a leitura de uma peça. E
o desenho emocional, a imagem que aquilo provocava na gente era muito clara como norteador. Não
sabíamos o que ia ser, mas sabíamos o que não queríamos: esse naturalismo massificado, banalizado,
que anda por aí, uma iluminação que não contivesse
vida, que fosse cheia de verniz, como um comercial
de TV. ((CARVALHO, Entrevista à Folha de S. Paulo.
Caderno Ilustrada, 24 de setembro de 2001)

A equipe toda criava processualmente. O tempo, assim,
manteve-se como um fator importante para a criação. A cenografia era construída enquanto o trabalho com os atores era desenvolvido, acrescentando, para todos, a vantagem de poder se
referir aos locais das cenas sempre próximos de onde estavam,
ou nos próprios locais em que seriam feitas as filmagens.

Os figurinos começaram com “pré-roupas” e foram evoluindo a cada ensaio, sendo transformados, substituídos, acrescidos de detalhes, como acontece na trupe de Ariane Mnouchkine
– o Théâtre du Soleil – da qual participa, há mais de duas décadas, a atriz Juliana Carneiro da Cunha (que em Lavoura Arcaica
interpreta a Mãe). Carvalho pedia à equipe de figurino para não
dar o traje totalmente pronto aos atores, porque era necessário
usá-lo, senti-lo primeiro. Se o ator o vestisse e sentisse que não
era bem daquela maneira (ou o diretor e a figurinista, claro), não
se perdia tempo, já se partia para outro caminho.

Então, da mesma maneira que havia um tempo necessário
para a criação, que exigia perseverança, rigor, paixão e paciência,
era necessário também o tempo em relação à recepção do filme.
Luiz Fernando, agindo assim em relação à construção de uma
obra, nunca a revela de vez ao público. Prefere ir aos poucos,
por partes, pelas texturas, luminosidades, opacidades, pelos detalhes. Aliás, como também acontece no livro de Raduan. E isso
é dar tempo ao tempo.
A compreensão, na vida, exige tempo. Portanto, para gerar
uma vivência – tanto para quem realiza a obra, como para quem
a recebe – é preciso respeitar a duração das coisas.

O cineasta russo, Tarkovski, parece ter vivido experiência
semelhante para a realização de seu longa metragem O Espelho
(1975) e presta um relato que demonstra claramente a força de
uma vivência como essa de que estamos tratando:
Quando o set foi construído sobre os alicerces da
casa em ruínas, nós todos, como membros da equipe, costumávamos ir até lá esperar pelo nascer do
sol, para sentirmos o que havia de especial no lugar,
estudá-lo em climas diferentes e observá-lo nos diferentes períodos do dia. Queríamos nos impregnar das sensações das pessoas que haviam vivido
na casa e presenciado, uns quarenta anos antes, as
mesmas auroras e crepúsculos, as mesmas chuvas e
neblinas. Contagiávamo-nos mutuamente com nossas recordações e com o sentimento de que a comunhão entre nós era sagrada. No final do trabalho, separamo-nos com pesar, como se aquele fosse
o momento em que devíamos estar começando; na

ocasião, quase nos havíamos tornado parte uns dos
outros. (TARKOVSKI, 2010, p. 163-164)

A análise a seguir tem o intuito de avaliar como se deu a
transcriação do romance em imagens e sons para o cinema, e
qual teria sido a importância da direção de arte, da cenografia e
do figurino neste processo.

3.5.1.3. A lavoura cinematográfica de Luiz Fernando e
sua equipe
Buscando traduzir com a maior precisão possível as
imagens que passaram em sua mente no momento da primeira
leitura do romance e unir às referências primeiras, as do escritor
de origem libanesa, Luiz Fernando viajou ao Líbano em busca
de sabores, aromas, texturas, tonalidades, feições, musicalidade,
costumes da cultura local. Participaram desta viagem, Luiz Fernando, o próprio Raduan Nassar e uma pequena equipe que incluía o diretor de fotografia, Walter Carvalho e a diretora de arte,
Yurika Yamasaki.

Lá, Yurika comprou vários objetos, como os utensílios de
cozinha que foram ou seriam usados muitas vezes em cena, os
instrumentos musicais e algumas peças de roupas, conforme
afirmou em entrevista concedida para esta pesquisa. Trouxe de
outra viagem, dos “mercados de pulgas” parisienses, linhos muito antigos, dos que já não se fabricam mais. Eles foram usados
para a confecção das roupas de cama, das toalhas e, nas cenas
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das festas no bosque, presos às árvores formando tendas. Da
viagem ao Líbano, repleta de registros audiovisuais, surgiu um
rico documentário, Que teus olhos sejam atendidos (expressão
local para se desejar boa sorte), o qual foi apresentado a todo o
restante da equipe e serviu de referência e inspiração, guiando a
todos no que dissesse respeito àquela visibilidade.
[...] eu fui ao Oriente Médio, ao Líbano e à Síria para
ver, no sentido de conhecer, ter contato com aquelas visibilidades, para depois fazer com que elas desaparecessem aqui, na realização do filme; para que
elas sofressem o processo natural da miscigenação,
uma espécie de desaparecimento. Como diz Alceu
Amoroso Lima decifrando o livro: “numa alma bem
brasileira, mas dominada por um sopro da tradição
clássica mediterrânea”. Assim, para a cenografia, eu
gostaria de passar um espaço, assim como para o figurino, para a atuação dos atores, para tudo em si,
um sopro mediterrâneo, como se no filme houvesse uma alma mediterrânea contracenando com uma
alma brasileira, uma atmosfera, algo que não chegasse ao nível do descritivo, nada que você pudesse
apontar. Não, haveria apenas um diálogo espiritual e
invisível entre essas duas visibilidades [...] (CARVALHO, 2007)172

A locação, uma antiga fazenda de café no interior de Minas Gerais, demorou cerca de um ano para ser encontrada. A di172 Trecho extraído da entrevista realizada, em 2001, em Paris, pela professora,
pesquisadora e crítica de cinema, Sylvie Debs, durante a estreia de Lavoura Arcaica,
na França.
172

retora de arte, Yurika Yamazaki só entrou na equipe depois que
estes espaços já haviam sido encontrados, o que demonstra que
o diretor Luiz Fernando Carvalho já sabia bem o que queria espacialmente para a narrativa. Além dessa, havia algumas outras
locações, como a igreja, frequentada pelas crianças quando pequenas, em que houve intervenção de pintura, a pensão, cujo interior foi totalmente pintado e envelhecido e cujos barrados decorativos foram feitos de acordo com uma pesquisa de época, e
o bordel.

A equipe da cenografia trabalhava na fazenda principal e
ficava instalada numa casa próxima de lá, enquanto o elenco ensaiava numa outra fazenda. Os ensaios no cenário do filme só
foram feitos cerca de um mês antes das filmagens começarem.
A equipe de cenografia trabalhou por seis meses ou mais na locação, cuidando de todos os detalhes referentes às edificações,
além das plantações de milho, e do cuidado com o rebanho de
ovelhas, por exemplo, que não possuíam o tom das ovelhas vistas no Líbano. Como nossas ovelhas pareciam “encardidas” da
nossa terra, mais avermelhada, elas foram cuidadosamente lavadas, muitas vezes, para se tentar chegar num tom mais próximo
do branco das ovelhas que a equipe havia visto no Oriente Médio, como contou Yurika.

A fazenda da locação estava bastante abandonada e precisou ser restaurada conforme o que se imaginava ter sido originalmente. O concreto das paredes da casa foi refeito usando a
tabatinga, material de acabamento mais rústico e irregular, cuja
textura foi muito bem valorizada pela fotografia de Walter Carvalho e colaborou para se criar a atmosfera mediterrânea, dese-

jada por Luiz Fernando Carvalho, dado que a arquitetura mediterrânea possui uma textura semelhante.

Yurika diz ter feito na fazenda mais uma reforma arquitetônica do que uma intervenção cenográfica, já que as intervenções foram feitas “de verdade”, com uso de materiais reais, tentando se encontrar, inclusive, os materiais originais, quase como
um “restauro” do local. Os muros de pedras que cercavam o rebanho, por exemplo, foram feitos com pedras inteiras, como se
fazia originalmente. Os profissionais empregados para o serviço,
sendo profissionais locais, acostumados à demanda de hoje em
dia, teimavam em lascar as pedras para proporcionar um encaixe mais perfeito entre uma e outra, gerando um muro com menos desníveis. Mas foram corrigidos pela equipe de arte e pelo
diretor, que queriam a irregularidade mesmo, a organicidade
que estas construções tinham na época em que eram feitas (Nosso Diário, 2001). A “Capela de pedra”, como os muros, fora construída com pedras retiradas de ruínas de antigas capelas como
aquela, encontradas em outras fazendas do interior de Minas. As
pedras eram tão grandes e pesadas que, conforme relatou Yurika, precisaram ser extraídas com trator para serem levadas à locação.
Como se pode notar, tudo precisava conversar com o tratamento arcaico da linguagem do filme: desde o trabalho com os
atores, passando pela a fotografia, até a arte que precisava ser
feita como se tudo andasse como naquele tempo. Deveríamos
sentir nas imagens compostas, o ritmo natural daquelas pessoas
sem luxos, vivendo para a subsistência da família e para o cultivo do espírito.

Os objetos escolhidos para a casa foram poucos, mas
estrategicamente definidos, e tiveram seus locais demarcados
pelo diretor, segundo Yurika. Eram emblemáticos, importantes,
arquetípicos, foram sendo postos aos poucos, apenas o que fosse essencial. A mesa foi um objeto bastante importante, necessitava conter o peso dos sermões do Pai e das gerações passadas.
As cadeiras e pratos, que eram diferentes uns dos outros, foram
escolhidos pela diretora de arte/cenógrafa, em conjunto com o
diretor e os próprios atores, que apontavam qual dos objetos tinha mais conexão com seu personagem. Tudo era envelhecido,
possuía o tempo impresso em sua superfície. Um relato sobre o
fascínio da cultura japonesa pelos sinais de corrosão diz:
Considera-se que o tempo, per se, ajuda a tornar conhecida a essência das coisas. Os japoneses, portanto, têm um fascínio especial por todos os sinais de
velhice. Sentem-se atraídos pelo tom escurecido de
uma velha árvore, pela aspereza de uma rocha ou
até mesmo pelo aspecto sujo de uma figura cujas extremidades foram manuseadas por um grande número de pessoas. A todos esses sinais de uma idade
avançada eles dão o nome de saba, que significa, literalmente, “corrosão”. Saba, então, é um desgaste
natural da matéria, o fascínio da antiguidade, a marca do tempo, ou pátina. Saba, como elemento do
belo, corporifica a ligação entre arte e natureza.
[grifos da autora] (TARKOVSKI, 2010, p.66-67)

Pode-se dizer que esta atração pelo arcaico, antigo, não é
um privilégio apenas dos japoneses, como se pode ver em La-
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voura Arcaica. Apenas foi escolhido este trecho pela descrição
tão precisa da beleza do desgaste, da impressão do tempo sobre
a matéria impregnada da energia das pessoas e de suas experiências.

Houve espaço também para que a equipe agregasse ao trabalho suas memórias pessoais, de infância – por exemplo, Yurika
conta que, quando criança, numa fazenda de sua família, costumava brincar de pular sobre um monte fofo de palha de feijão
batido. Esta imagem do círculo de palha, por sua vez, também já
estava presente no quintal da menina do livro de Raduan Nassar,
Menina a caminho e, muito provavelmente, seja uma memória da
infância do escritor. Essa brincadeira, foi acrescentada à narrativa como uma das de André e seus irmãos na fazenda. E a imagem
livre de André se jogando na palha quando criança acabou sendo
inevitavelmente associada à cena em que ele e Ana consumam o
incesto, deitados sobre a palha. Há nessa associação uma grande

importância, pois ela serve para “significar”. As duas cenas sobre
a palha, associam de uma só vez a inocência alegre da infância ao
sentimento de amor entre os irmãos, despidos de julgamentos
morais, seguindo fielmente apenas uma ética amorosa.

Figs. 2-4 - No primeiro fotograma vemos André, quando menino, brincando
de se jogar no monte de palha. E nos dois últimos, vemos André e Ana, já crescidos, no momento em que consumam seu amor.
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Uma outra associação que talvez não possa ser desprezada é, mais uma vez, religiosa. Quando consideramos que Cristo nasceu numa manjedoura repleta de palha em uma estrebaria, esse ambiente emblemático do milagre de seu nascimento
(símbolo cristão da natividade) e do culto à naturalidade e simplicidade, conecta-se perfeitamente à aura de especialidade e
sacralidade que André atribui ao amor que sente por Ana. Ele
chega a pedir a Deus, neste instante, pelo milagre de viver plenamente aquele sentimento.

Fig. 5 - São Francisco e Santa Clara observando o menino Jesus (1647), de Josefa de Óbidos (coleção particular).173

173 Fonte: Site do Museu da Escola Josefa de Óbidos: <http://e-josefadeobidos.
edu.pt/MuseuJosefa/museu_pintora.html> Acesso: 07 jan. 2014.

O local onde se encontram é o nível inferior da casa, justamente onde provavelmente se guardavam os animais. Por isso
o feno acumulado por lá. Esse espaço, destinado aos animais,
torna-se o ambiente perfeito também para os instintos, como o
sexo, sem envolvimentos morais.

Essa casa, no entanto, estava abandonada há muito tempo. A locação fora encontrada já abandonada pela equipe do filme, mas fora ainda mais desgastada pela equipe de arte, para
imprimir nela definivamente a sua marca do tempo. O piso do
nível térreo é bastante frágil, possui tábuas podres, ripas soltas,
buracos (os mesmos que nos permitem ver Ana no piso inferior
à espera de André). Esse piso frágil deve ter sido extremamente
desejado para este cenário, pois é altamente sugestivo do “terreno frágil” em que os amantes se encontravam (no contexto deste amor, dentro desta família). E, da mesma forma que não seria
mais possível que alguém morasse numa casa como aquela, tão
destruída pelo desgaste do tempo, sem manutenção, não seria
possível que o amor dos dois, que era anterior a qualquer julgamento moral, beirando o arcaico neste sentido, ou o primitivo, o
infantil, se desenvolvesse e sobrevivesse numa família de regras
morais tão rígidas.

Mas, também com o uso de planos bastante fechados,
nestes casos os espaços ficam restritos a dimensões miúdas e
ampliam seus sentidos. Há, nesses planos, a construção da cenografia num patamar muito mais íntimo, atento às texturas, desde as mais sutis, proporcionando uma experiência háptica174 ao

174 Conceito que vem dos filósofos Gilles Deleuze e Felix Gattari e que indicam um
olhar mais tátil do que puramente visual, apontam para a experiência do tato. As

175

nosso olhar. Nessa experiência, nosso olhar como que tateia as
superfícies vistas, e as características táteis da imagem ganham
força maior. Mas é preciso dizer, não só as táteis, elas são apenas
as que primeiro nos invadem, aguçando também os apelos olfativos, por exemplo. O uso dessa câmera que tangencia as margens dos espaços, dos objetos, dos atores tem se tornado uma
das marcas do diretor, sendo um dos elementos de maior sensualidade da sua construção imagética.

Há inúmeros bons exemplos dessa cenografia no patamar dos objetos e das superfícies. Para citar alguns: nas primeiras cenas, a cenografia é a pele e o corpo do ator e faz com que
nos transformemos todos em puro sentido para poder apreender a cena. Ou também na cena em que a mãe acorda André
numa manhã da infância – a câmera nos faz ver por debaixo dos
lençóis a mão da mãe a brincar, fazendo cócegas no filhinho até
que as mãos de um e de outro se encontrem. Sentimos o afeto da
cena no tecido do lençol, no tecido do pijama, da roupa da mãe,
na luminosidade fresca, no calor daquele abraço… Dessa maneira, também as sensorialidades do romance de Raduan puderam
ser transportadas para a tela. Podemos sentir a textura dos tecidos já descritos na literatura quase que na ponta dos dedos,
vemos sua opacidade e translucidez no contra luz e a sombra
da mão da mãe que os acaricia do outro lado, pendurando roupas no varal. O cheiro da roupa lavada e úmida também invade
nossos sentidos e, por que não, nossas lembranças mais antigas?
imagens geradas por este olhar háptico escolhem “a parte” e nos fazem pressupor
“o todo”, são precárias neste sentido, pois incompletas. É um tipo de olhar mais
atento às superfícies e aos desenhos ou eventos do micro espaço.
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Nossa memória afetiva da infância é evocada a todo tempo e colabora com o filme, completando em nosso íntimo muitas das
imagens que vemos.

Figs. 6-9 - No primeiro fotograma, em cima, veem-se as mãos da Mãe e de André por baixo dos lençóis, numa cena da infância. No segundo, em cima, veem-se as “quinquilharias mundanas” das prostitutas de André e quase sentimos
o cheiro que elas têm. E, nos fotogramas de baixo, vemos a Mãe estendendo
roupas no varal e os tecidos são vistos bem de perto no contra luz.

3.5.1.4. A construção das simbologias
Na obra cinematográfica Lavoura Arcaica prevalecem os
aspectos sinestésicos trazidos pelo romance de Raduan Nassar.
Sobretudo, as ancestralidades e os arquétipos estão presentes.
Arquétipos são imagens primordiais, resíduos arcaicos, imagens
simbólicas, que não são conscientes, nem fixas, unem imagem
e emoção simultaneamente. “Os arquétipos criam mitos, religiões e filosofias que influenciam e caracterizam nações e épocas
inteiras.” (JUNG, 1964, p. 78). São uma tendência instintiva que
temos de representar determinados temas universais, podendo
haver inúmeras variações nos detalhes de uma representação
para outra, mas, sem que se perca, contudo, a configuração original e a essência do que se pretende representar, ainda que sejam diferentes os tempos e as culturas de cada uma dessas representações.
Há diversos símbolos ancestrais na narrativa, entre religiosos de origem cristã e pagã, inclusive. Alguns deles são: a árvore, o pão, a terra, o tempo, o cordeiro, a pomba e a própria
família.

Tanto o livro como o filme são baseados em memórias
do protagonista, André. Não apenas aquelas memórias que nos
são mostradas a partir da conversa com o irmão mais velho, na
pensão, mas percebemos que tudo o que é visto é memória na
tela. Afinal, há uma voz over175 que acompanha toda a história,
que está nos contando o já passado, e o que vemos é a memó175 Voz over é o recurso de uma voz fora de cena, fora de quadro, que narra enquanto passam as imagens. O recurso também é conhecido como voz off
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ria das memórias. Em virtude disto, justificam-se as duas vozes
escolhidas para o narrador – a de Selton Mello e a do próprio
diretor, Luiz Fernando Carvalho. A primeira é uma voz dramática, mais exasperada, e a segunda, uma voz apaziguada, localizada provavelmente num tempo ainda mais posterior, que fala
por André e por todos. Sua entonação é tranquila e “aproxima-se
da música em seu efeito de envelope sonoro” (XAVIER, 2008). O
próprio Raduan, o autor do livro, que acompanhara a montagem
do filme com o diretor a pedido deste, após ouvir a versão de
Luiz Fernando fazendo a narração, opinara que deveria ser mantida aquela como a versão definitiva. Enfim, o resultado mistura
texturas de tempos e timbres diferentes e, segundo o músico e
professor francês, Michel Chion176, nas palavras do professor Ismail, “A narrativa em voz over é com frequência de alguém quase
morto, de uma pessoa que completou sua vida e está apenas esperando a morte” (idem), como é o caso de André.

Sendo tudo então memórias de memórias, há, mesmo nas
imagens que vemos, muitas camadas, repletas de sedimentos de
saudades, afetos, rancores, luzes e sombras. Tudo já foi processado muitas e muitas vezes ao ser rememorado e também ao
serem remoídos os fatos passados. Quando o fotógrafo Walter
Carvalho imaginou como seriam as cores do filme, lembrou dos
pintores de outros tempos, que moíam suas tintas, alcançando
matizes únicos e inexplicáveis, e este resgate me parece fazer
muito sentido. Pois, se tudo o que estamos vendo já foi por di-

176 Michel Chion (1947 - ) é uma autoridade no estudo das relações entre a música,
o som e o cinema, tem diversas publicações na área, tendo sido colaborador por
muitos anos da revista francesa de cinema Les Cahiers du Cinéma. É também compositor de música experimental e concreta.
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versas vezes moído e remoído pelo narrador, como as tintas dos
pintores, isto precisaria estar impresso na tela. Há uma fusão
das cores atingindo gradações, misturada ao tratamento de luz e
sombra, há uma textura, uma granulação, que faz com que a imagem pareça mesmo ter sido feita da mesma matéria densa que
as memórias de André.
Ao dissertar sobre o “tempo” e a “memória”, Tarkoviski faz
a seguinte reflexão:

O tempo e a memória incorporam-se numa só entidade; são como os dois lados de uma medalha. É por
demais óbvio que, sem o Tempo, a memória também
não pode existir. A memória é algo tão complexo que
nenhuma relação de todos os seus atributos seria
capaz de definir a totalidade de todas as impressões
através das quais ela nos afeta. A memória é um conceito espiritual! Se, por exemplo, alguém nos fizer
um relato das suas impressões da infância, podemos
afirmar, com certeza, que temos em nossas mãos
material suficiente para formar um retrato completo
dessa mesma pessoa. (TARKOVSKI, 2010, p, 64-65)

As memórias são, portanto, nossos elos de ligação com o
mundo exterior. É por isso que, não por acaso, a primeira lembrança que o personagem nos revela é a da infância. Tão logo
começa seu relato já o vemos, menino, deitado ao pé de uma
grande árvore, todo coberto por folhas secas, admirando as raízes em torno e as copas das árvores “corrompendo os fios da

atmosfera”.177 A imagem é arcaica, o menino está ali protegido
como que num ventre de uma “mãe-natureza”. A simplicidade do
viver da família combinava com a natureza ao redor da fazenda,
a natureza com a qual tinham que lidar diariamente, de onde
se tirava o alimento e onde se buscava espelhar uma espécie de
equilíbrio natural.
A árvore está associada à família tendo como tronco a
figura do pai. Deste tronco nasciam dois galhos: um como um
desenvolvimento espontâneo do eixo central, seguindo sem dificuldade os ensinamentos do pai, sendo representado pelos filhos mais velhos que, à mesa, se sentavam à sua direita, e o outro, representado pela mãe e pelos três filhos mais novos, um
galho que tendia a “arruinar” a árvore (“protuberância mórbida”), regido pelo excesso de afeto materno.

A associação da árvore com a família também se dá numa
caminhada que o pai faz com os filhos André e Pedro, ainda pequenos, demonstrando a beleza da árvore que, isolada em meio
ao vasto campo, pode se desenvolver frondosa e dar a boa sombra de que o gado necessita, além de frutos. A ideia do isolamento, da autossuficiência da família é uma recorrência e nos remete
à tradição arcaica das famílias libanesas como observado anteriormente.
Ainda podemos considerar que, no universo dos símbolos
naturais, a Mãe Grande, ou a Mãe Terra, tem como seu principal

177 A cena poderia remeter à narrativa apócrifa, Cedros do Líbano, registrada por
Xidieh em seu livro de Narrativas pias populares. Nesta história, as árvores se agacham para compor um rancho que protegesse o menino Jesus em sua fuga para o
Egito.

símbolo a árvore. E André, que era influenciado pela carga feminina e fértil de afeto da mãe, estava sempre aos pés das grandes
árvores da fazenda, cobrindo-se de suas folhas e esfregando os
pés no húmus.
A árvore também está associada à sabedoria e, nos símbolos cristãos medievais, vem associada a Cristo, muitas vezes no
lugar da cruz em que ele foi morto, dando início a uma nova era
- a era da cristandade.

A ideia de semear, frutificar, de trabalhar a lavoura, também está bastante presente, não apenas no cotidiano dos personagens como nos sermões do pai. Em geral, todo lavoro ou trabalho, é uma semeadura que gera esperanças de que frutifiquem
as sementes. E assim, os discursos proferidos pelo pai também
são um plantio – de ideias, regras, valores estimados por ele, e
que todos deveriam seguir.

Entretanto, ao longo do filme, percebe-se que se trata de
uma lavoura “arcaica”, pois não há um diálogo. Apenas o pai fala
e aos filhos não é dado o direito da expressão. O que se vê nesta
obra tão repleta de palavras, é o mais profundo grau de incomunicabilidade das almas, uma incomunicabilidade que primeiro
magoa André e, depois, frustra o pai quando tentam conversar
na cena da volta, pois este não entende o filho. A lavoura do pai é
“arcaica”, pois desconsidera limites e fatores humanos imprevisíveis, individualidades, o lado passional do ser humano que, se
não pode ser supervalorizado, também não pode ser execrado. O
pai diz: “É através do recolhimento que escapamos ao perigo das
paixões.” Mas o recolhimento, o isolamento na família, não os fez
escapar de suas paixões, nem sequer de atos passionais, como a
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atitude brusca e destemperada do próprio pai ao final da narrativa. Todo desequilíbrio só pode gerar mais desequilíbrio. Uma
pista visual de que a lavoura do pai está minguando, é a imagem
de um grilo andando sobre a pele, em plano muito próximo, intercalada à conversa de André e seu irmão Lula, na noite da volta a casa, justamente no momento em que o irmão mais novo
diz que irá repetir os passos de André abandonando a família,
sonhando com estradas, por não aguentar mais os discursos do
pai. A cena dá indícios de que a lavoura do pai está sendo destruída, como que por uma praga, metaforizada pelo inseto.
Segundo André, o Avô, que teria sido aquele que primeiro
guiara a família, “não tinha olhos nas cavidades fundas de sua
face”. Nada nele brilhava mais que o cordão de ouro do relógio
de bolso. E, ao lembrar-se disto na cena da pensão, a montagem
nos propõe em plano detalhe a mão masculina abrindo o antigo
relógio de bolso dourado, já riscado e desgastado pelo tempo,
exibindo seu ponteiro em pleno funcionamento e, no plano seguinte, nos mostra o avô.
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Figs. 10 e 11 - À esquerda, mão do avô aparece em destaque, em plano detalhe, abrindo o antigo relógio de bolso.
Já no fotograma seguinte, à direita, vê-se o avô em único plano em que é visto.
Ele nos olha e segue na direção contrária à nossa, nos dando as costas. Ele é
pequeno em proporção ao quadro.

Nos dois enquadramentos feitos, fica evidente a desproporção de sua presença física e afetiva (pequena e ao fundo) em
relação ao seu caráter austero (grande e em primeiro plano).
Isto se nota pela composição dos planos, mas também pela ordem: o primeiro plano é o do relógio, que o representa, o segundo é aquele em que ele aparece fisicamente, cena que se passa, inclusive, num dia chuvoso da infância. A simbologia aqui é
precisa, aquele que guiava a família era uma pessoa sem brilho
próprio, em que brilhava apenas o relógio – máquina de funcionamento preciso, de medição do imensurável, o que já denotaria sua prepotência. Se formos nos fixar na questão dos olhos,
e André nos relata que o Avô “não possuía olhos”, podemos nos
lembrar da fala do pai que diz que “se os olhos fossem limpos,

é porque havia luz dentro do corpo”. E disso, podemos deduzir
que, se não podíamos nem sequer ver os olhos do Avô, nem havia nele outro brilho que não fosse o do relógio, não havia luz
dentro dele. Triste que tenha sido este justamente o que semeou
primeiro, o guia, o “detentor” do tempo, outra entidade bastante
referida e importante nesta obra.

para a alma. Os alimentos propostos por um e por outro deveriam se completar, mas competem entre si, quase que anulando
um ao outro.

O pão, alimento para o corpo, dividido à mesa entre todos os familiares, é ampliado para os sermões do pai, sempre
proferidos em ocasião das refeições por serem tratados por ele
como alimento para o intelecto. Se formos pensar na figura arquetípica da Mãe, que é quem cozinhava todo o alimento da casa,
lembraremos que dela vinha também toda a carga de afeto presente no mais corriqueiro e estreito gesto para cada um dos familiares. Sendo assim, era proveniente dela, todo o alimento

Figs. 12-14 Mãe aparece alimentando o filho, cuidando da alimentação de todos ou mesmo fazendo o pão, com alegria e afetividade.
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Figs. 15-17 - Pai faz o sermão e todos o escutam com austeridade e
distância no momento das refeições.

Os elementos religiosos, que tanto aparecem nos discursos do Pai e, às vezes, nas falas da Mãe, aparecem também
ligados a alguns dos personagens principais. O cordeiro, por
exemplo, figura presente no catolicismo associada ao Cristo e,
também em religiões pagãs como animal sacrificial, associado à
pureza e à inocência, aqui se liga a André.
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Fig. 18 - A adoração do Cordeiro Místico (1432), pintura do holandês, Jan van
Eyck em que se vê sobre um altar central o cordeiro de Deus e, logo acima do
animal, uma pomba branca, representação do Espírito Santo (exposta na Catedral de Saint Bavo).178

178 Fonte: <http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2008/08/29/pinturaadoracao-do-cordeiro-mistico-de-jan-van-eyck-123092.asp> Acesso: 29 dez. 2013.

usa os cabelos mais curtos, num visual bem comportado que
transparece a sua retidão. Os trajes são sempre claros e bem alinhados, tendo tons claros de azul, na infância, e depois, apenas
tons claros, de marrom e bege, quando jovem. Apenas quando
ele está auto exilado na pensão é que o figurino aparece amassado, mal vestido, desabotoado e até sujo, demonstrando despreocupação com sua aparência.

Fig. 19 - Detalhe da obra já mencionada de Jan van Eyck.

Fig. 20 - Cordeiro Pascal (1660-70, Museu Regional de Évora), da pintora portuguesa tenebrista, Josefa de Óbidos.179

A caracterização de André também confirma sua aproximação com o cordeiro. Na infância, os cabelos encaracolados
mais soltos e um pouco crescidos, poderiam nos lembrar a trama macia e fofa dos pelos de um carneiro. Na juventude, André
179 Fonte: Site do Museu da Escola Josefa de Óbidos: <http://e-josefadeobidos.
edu.pt/MuseuJosefa/museu_pintora.html> Acesso: 25 dez. 2013.

Figs. 21 e 22 - André em visual anterior à partida: à esquerda, durante a primeira festa e, à direita, na porteira da fazenda, ao se despedir
da mãe com um olhar.
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O momento em que a associação de Ana com a pomba
se faz mais clara é quando, por recurso de montagem paralela,
alternam-se dois diferentes tempos. Vemos André, na infância,
à espreita, na casa abandonada, quando está a ponto de pegar
uma pombinha branca em sua arapuca de palha, sustentada por
um graveto preso a um barbante que segura nas mãos.

Fig. 23 - André em cena da Pensão, a roupa é a mesma, mas está desarranjada, sua aparência não mais importa.

André, nome de origem grega, significa virilidade e valentia. Se considerarmos a origem bíblica deste nome, André é o irmão mais novo de Pedro, filho de João. É um dos doze apóstolos,
o que senta à esquerda do Pai na Santa Ceia. Ele é também o que
primeiro segue Cristo, embora o escolhido para ser o primeiro
dos doze apóstolos seja Pedro, o mais velho. Num paralelo com
o nosso personagem, o André de Lavoura Arcaica é de fato um
menino pio, o mais fervoroso, que vê esse Deus virar-se contra o
que, para ele, não podia ser mais sagrado, o seu amor. De todos
os irmãos, acaba sendo o mais valente, pois foi o único a sair de
casa e a refutar os discursos do pai. Identifica-se aqui, mais uma
vez, a paródia atualizada da narrativa bíblica, de certo modo.
Mas há ainda outro animal, a pomba branca, que também
faz parte dos simbolismos religiosos, sendo representativa do
Espírito Santo, e aqui associada ao personagem de Ana.
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cia de imagens, nos é dado a ver o menino André, acarinhando
a pombinha, que não foge e, depois, correndo pelo campo com o
pássaro nas mãos, ele grita: “É minha! É minha!”. E, como se entendesse plenamente o paradoxo aparente deste sentimento, o
menino sorri de satisfação com seu amor e a faz voar num gesto
amplo de libertação.

Figs. 24-27 - Nos fotogramas à esquerda, vê-se André (menino e jovem) e nos
fotogramas à direita vê-se a pomba branca e Ana.

Em seguida, vemos a imagem menos remota de André, já
crescido, espiando a aproximação da irmã, Ana, da mesma casa
abandonada. Ao momento em que André-menino consegue capturar a pombinha, segue-se a cena em que Ana aparece à porta
da casa, André-jovem a faz entrar e fecha a porta. A paixão sincera e inocente dos irmãos se confirma quando, nessa alternân-

Figs. 28-30 Fotogramas extraídos da sequência
em que André acarinha a pomba que capturou.
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Os trajes de Ana também confirmam essa aproximação
com o pássaro. São sempre brancos, frescos, leves e delicados,
ainda que fossem simples nos materiais.

Desde a infância, Ana usa sempre os cabelos soltos, o que
dá a sensação de ser mais menina do que as outras, pois é a irmã
mais nova, mas também nos dá a impressão de ser mais livre e
natural do que as demais. Na caracterização da infância, Ana é a
única a usar franja. Vendo-a junto às outras irmãs, seu traje somado à sua fisionomia, aparentam maior feminilidade e doçura.

Fig. 33 - Na foto ao lado, veem-se as três irmãs e
Ana, que é a segunda da direita para a esquerda.
(foto extraída do encarte do DVD, cena de ensaio
na igreja)

Figs. 31 e 32 - Ana em sua atividade de pastora, desde a infância, no
fotograma à esquerda em que aparece ao lado de André e, depois, no
fotograma à direita, em que aparece jovem, sozinha com o rebanho.
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Como Ana é hábil na dança, seus vestidos possuem mais
tecido, com preguinhas pequenas em grande quantidade a partir da cintura, ampliando o efeito rodado do vestido, que ganha
mais movimento para as cenas de dança. Além disso, o vestido
possui também mais camadas, o que valoriza mais uma vez seus

movimentos rodados. Há apenas, no decote da sua peça íntima,
como podemos ver na cena em que Ana e André ficam juntos
no celeiro, pequenos bordados de ponto cheio, coloridos, sublinhando sua pulsão de vida numa região sensual do corpo feminino.

O nome Ana significa terra. André, sempre que vê a irmã
dançando ou, sempre que deseja a irmã, tira os sapatos e cava
com os pés descalços a terra úmida por baixo das folhas secas.
O próprio ato de se cobrir com as folhas secas, tomando contato
direto com a terra úmida, se parece com uma metáfora da aproximação sexual. No momento em que André e Ana ficam juntos,
e consuma-se o incesto, a montagem paralela nos apresenta um
grande arado em movimento firme, sempre em frente, a abrir a
terra em plano próximo, confirmando a potência sexual usando
a terra como metáfora nesta figura de linguagem em associação
à ideia de lavoura arcaica.

Figs. 34 e 35 - Fotogramas da primeira festa, quando se vê o efeito do traje de
Ana ao dançar.
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quintal em muitos momentos. Se considerarmos o que explica o
diretor, que Ana é o lado feminino de André, e, ele, o masculino
de Ana, sendo os dois personagens duas metades de uma mesma célula, essa ligação comum com os mesmos animais estaria
muito bem justificada.

3.5.1.5. O claro e o escuro na superfície de todas as coisas
São muitos os antagonismos nesta obra, como confirmam muitos dos críticos que se debruçaram sobre ela. Vemos
materializada em luz e sombra, a tensão entre o apolíneo e o dionisíaco, entre a ordem e o caos, entre o sagrado e o profano (Les
Cahiers du Cinema, 2003), a confrontarem-se em cada plano. Isto
considerado, pode-se dizer que o impressionante jogo entre claro e escuro não está restrito apenas à plasticidade da imagem,
mas também ao seu conteúdo.

Figs. 36 e 37 - À esquerda, os pés de André se esfregam descalços em terra
úmida e, à direita, a imagem de um arado abrindo a terra – imagem que se vê
durante a cena da consumação do incesto dos dois irmãos.

Retomando a simbologia dos dois animais, de certa forma,
o cordeiro liga-se também à Ana, que é pastora e cuida dos rebanhos, assim como André também se relaciona com as pombas do
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André é um personagem solar, um “menino pio”, de olhos
bons. Quando pequeno, ao comungar na primeira missa do dia,
ia à igreja “como um balão”. Além de esta associação nos remeter à leveza e à inocência do objeto, vemos, na parede do quarto, a imagem da sombra do menino, subindo de braços abertos,
envolta na luz bonita e dourada do amanhecer, em consonância
com a metáfora da frase dita. Em seguida, tem-se uma sequência
com uma panorâmica aérea da fazenda, representando o trajeto
deste “balão” e, finalizando com os pés de André-menino adentrando a igreja aos poucos, flutuando pelo ar, numa criação po-

ética, fantástica, de herança “felliniana”. É a fase de André-menino que, como pediu Luiz Fernando ao fotógrafo Walter Carvalho,
devia ter a “luz boa da infância”.

Figs. 41 e 42 - Os pés de André, que flutua, chegando vagarosamente
à Igreja.

Figs. 38-40 - Três fotogramas da sequência em que André se lembra de, quando menino, ir à igreja como um
balão.

André, amoroso e sensível, segue tão à risca os mandamentos do Pai, de devoção e amor à família, que acaba se apaixonando pela própria irmã e sendo contraditoriamente punido
por isso. A princípio, quer crer que nisso não haverá nenhum
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mal, pois sabe se tratar de um amor verdadeiro, sincero e puro.
André chega mesmo a falar de seu amor como se fosse um milagre, conversando intimamente com Deus, para que lhe conceda
a graça de vivê-lo em plenitude. Entretanto, não sendo atendido,
rebela-se contra este Deus que nega sua felicidade, assim como
contra tudo o que possa impedir a sua união. Não lidando bem
com a rejeição de Ana e com a muito provável incompreensão
de todos, André se vê como aos desvalidos, aos excluídos, aos
incompreendidos, àqueles que foram abandonados pela luz. A
escuridão, a partir de então, invade a vida de André e seus pensamentos.

Ela está presente no modo como ele vê os densos sermões do Pai, por exemplo. Nestes momentos, a luminosidade
do quadro foi muito inspirada em pinturas com as de Caravaggio180, grande mestre do chiaroscuro, contrastando tons terrosos
e pontos de luz intensa com áreas de sombra absolutamente escuras, em que praticamente se perdem os contornos dos objetos
na sombra. Tal efeito intensifica a teatralidade e a dramaticidade das cenas, Caravaggio era bastante conhecido por isso. Sendo
um artista completamente passional, esta impregnação em seu
olhar se justifica.

Fig. 43 - Pinturas de Caravaggio: Narciso (1594-1596), Galleria Nazionale
d’Arte Antica, no Palazzo Barberini, Roma.
Fig. 44 - Davi com a cabeça de Golias (1609-1610), Galeria Borghese, Roma.181

Fig. 45 - Fotograma extraído do filme em que se vê a família em volta da mesa
180 Caravaggio (1571-1610) nasceu e morreu na Itália, estudou pintura desde os
12 anos. Seu caráter absolutamente temperamental e intempestivo transpareceu
em sua pintura desde muito cedo. Não atendendo ao modo de representação da
pintura tradicional religiosa, imprimia nelas emoções fortes em pinturas impressionantes. Em vista disto, alegavam que suas obras eram por demais dramáticas e
muito escuras para os padrões religiosos, que privilegiavam a luz, em virtude disto,
angariou admiradores e inimigos igualmente fervorosos.
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para o sermão do Pai

181 Fonte da primeira imagem: < http://www.artinthepicture.com/paintings/
Caravaggio/Narcissus/> Acesso: 09 jan. 2014.
Fonte da segunda imagem: <http://blogs.estadao.com.br/daniel-piza/a-redencaode-caravaggio/> Acesso: 09 jan. 2014.

O conflito intenso entre a luz e a sombra, a emoção e a razão, o espírito e a matéria, vivido pelo protagonista ao longo de
toda a narrativa torna-se evidente em inúmeros detalhes. Sobre
o momento de sua partida da fazenda, ele diz que seus olhos estavam escuros, como jamais estiveram, talvez como alguém que
não conseguisse mais avistar um raio de esperança para si, ou
qualquer possibilidade de futuro. Acompanhando esta ideia, André parte da fazenda a pé, seguindo a linha do trem na direção
de um túnel escuro e vazio, dentro do qual nada avistamos a não
ser a escuridão.

mentos bastante fechados, que privilegiam a pele, a transpiração, a respiração do personagem nos lançando com muito mais
violência ao tormento de seu espírito. Nesses momentos, a cenografia é – como já dito – a do corpo do ator, como em outros momentos, é a dos objetos e superfícies dos espaços tangenciados
pela câmera. Os enquadramentos, além de muito fechados, neste
caso, têm pouca profundidade de campo, com pequenas áreas
em foco, enquanto o restante aparece em desfoque, aumentando a sensação de confusão. A lente usada também distorce um
pouco a imagem, dilacerando-a, assim como o personagem se
encontra dilacerado naquele momento.

Fig. 46 - André, seguindo na linha do trem em direção ao escuro do
túnel, parece confirmar a caminhada em direção a seu destino trágico

Chegando à cidade, que não nos é dada a conhecer, André
imerge no escuro, em sua dor, autoexilado num quarto de pensão. Seu corpo é apresentado em posições incomuns em relação
à câmera, provocando-nos desconforto e estranhamento. Demoramos-nos na compreensão da imagem devido aos enquadra-

Figs. 47 e 48 - Dois fotogramas extraídos do filme em
cena no quarto da Pensão em que André se masturba
sozinho no chão.
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Tais distorções acontecem, como nos quadros de Caravaggio, em que as figuras, por vezes, parecem querer sair do quadro, ou, como por meio da técnica do escorso182, parecem estirar
um braço ou qualquer outro membro do corpo ou objeto para
fora da tela, em nossa direção. Outra associação plástica possível pode se dar com o pintor El Greco183, devido às distorções
anamórficas, produzidas pela lente, que nos lembram as pinturas religiosas pintadas por ele, sempre muito esticadas. Suas figuras de membros compridos provocam-nos estranhamento e,
somadas às sombras fantasmagóricas, conferem um ar espectral. O crítico José Geraldo Couto, do jornal Folha de S. Paulo, percebe: “(...) André se masturba, e seu corpo, transfigurado pelas
sombras, lembra o de um Cristo torturado.” (2007). A associação
com estes pintores barrocos é muito clara e bem aproveitada,
uma vez que este movimento artístico se caracterizou justamente pelo conflito entre a emoção e a razão – com prevalência da
emoção – além do conflito entre matéria e espírito. Conflitos estes que se materializaram neste movimento artístico muito pelo

182 Técnica de pintura aperfeiçoada no Renascimento, se utiliza da perspectiva linear distorcendo algumas proporções para construir a impressão de que o objeto
está mais próximo da nossa visão. A palavra deriva do italiano, “encurtar”, pois oferece a impressão de encurtar a distância entre o objeto e o observador.
183 El Greco (1541-1614) foi pintor, também escultor e arquiteto, nascido em
Creta, na Grécia, mas estabelecido na Itália, onde trabalhou no atelier de Ticiano
e sofreu forte influência da pintura de Michelangelo. Depois, estabeleceu-se na Espanha, onde permaneceu a maior parte de sua vida, mas manteve esta assinatura
para destacar sua origem. De difícil classificação em qualquer movimento artístico,
tendo características que podem apontá-lo como precursor do expressionismo e do
cubismo, pelas deformações expressivas, ele acaba sendo enquadrado no barroco
espanhol, pelas sombras dramáticas, pela teatralização das cenas em suas pinturas,
nos gestos das figuras e nas suas luzes, carregadas de emoção. Mistura tradições
artísticas bizantinas às europeias, unindo oriente e ocidente.
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uso do chiaroscuro, já mencionado.

história!”, pois ele de fato parece ter sido nesta cena apocalíptica,
o profeta de sua própria tragédia ao vislumbrar a família que o
repudiaria. Mas, em seu lugar, o fizeram à Ana, sua metade feminina. Como ela ao final, tomara para si o lugar de “filho pestilento”, foi derramado contra ela o golpe final, dissolvendo explicitamente a harmonia da família, tão pregada pelo Pai.

Figs. 49-51 - Pinturas de El Greco, da esquerda para a direita: Laocoonte
(1614), A Santíssima Trindade (1577-1579) e A visão de São João (1608-14).184

O terceiro quadro nas imagens, A visão de São João, em especial, em que, após a morte de Cristo, o apóstolo prevê o fim do
mundo, se refere ao Apocalipse e pode nos remeter ao momento
em que André imagina a cena apocalíptica com a procissão pela
casa, a família guiada pelo Pai que proclama o filho impuro, epilético, a “peste” que invadira a casa, numa gritaria sem fim. As
pessoas levantam os braços para o alto, envoltos por um clima
escuro, por uma ventania batendo as portas, como se fosse mesmo o “fim do mundo”.

É triste, se formos lembrar da fala de André que, em outro
momento exclama: “Eu quero ser o profeta de minha própria
184 Fonte das três imagens: <http://www.artinthepicture.com/artists/El_Greco/>
Acesso: 09 jan. 2014.

Como neste caso, mas sem distorções, a relação de claro-escuro é fortemente exposta na lembrança do encontro na antiga capela de pedra. A cena se inicia com poucas velas acesas na
madrugada azulada e sobre o altar há, além de poucas velas, um
vaso branco com copos de leite, enaltecendo a pureza do espírito com sua brancura. André, ao adentrar o recinto e avistar Ana
ajoelhada em frente ao altar, confessa seu amor como um amor
sagrado – o cenário reforça a sacralidade, a pureza e a simplicidade do sentimento. No entanto, no momento em que ela rejeita,
com seu silêncio, o amor de André, ele parece rejeitar em contrapartida tudo aquilo que os impede de ficar juntos – a religião, as
regras sociais, o julgamento alheio, de uma só vez. André quebra
o vaso de copos de leite e as velas se encerram em suas borras,
como se lhe negassem sua luz, tornando o ambiente de penumbra ainda mais escuro. Sob a pedra do altar, caído ao chão, André
se recolhe na direção da sombra até desaparecer na escuridão “Eu estou morrendo”.
Outro exemplo desta grande escuridão que o invade está
no cenário do Bordel, quando André se relaciona com as prostitutas na ânsia de esquecer o sentimento incestuoso. É um cenário bastante escuro, noturno, sem janelas aparentes, o papel de
parede verde musgo adamascado, traz intenção de sofisticação.
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Há um piano e alguns objetos um pouco afrancesados, como os
abajures com suas cúpulas abauladas e franjas de contas, na intenção de parecerem mais sofisticados. Outros detalhes da decoração, com tons avemelhados, contrastam com o verde das paredes, dando um pouco de vibração ao ambiente, porém, não o
suficiente para alegrar sua atmosfera triste e solitária.

Como toda a narrativa é passada como memória, sob o
ponto de vista do protagonista, após ocorrida toda a tragédia
familiar, as cores com que esta história foi pintada são aquelas
conferidas pelo seu olhar. Por isso, o escuro deste cenário como
no da pensão. Os momentos em que o Pai domina a cena com
seus discursos densos também, geralmente, são envolvidos por
uma luz tenebrosa, enquanto que aqueles em que a Mãe desdobra suas ações possuem ampla luminosidade.

3.5.1.6. Trajes de cena
A questão da luminosidade também perpassa os trajes
de cena. A figurinista Beth Filipecki, ao falar dos trajes do filme,
de modo geral, explica que neles havia “pouca cor e muita luz”
(Nosso Diário, 2001). Os tons são os terrosos, acinzentados, crus.
Como nos quadros de Caravaggio, eles transparecem e refletem
muita luz em contraste com o breu em que estão envolvidos.

A observação sobre o claro e o escuro em relação ao pai e
à mãe se reflete nos trajes de cena dos dois personagens, pois os
do Pai são, em comparação aos da mãe, quase sempre mais escuros, densos e ásperos. Os vestidos e aventais da mãe são sempre
claros, em tons de branco, cru e azul claro, apresentando apenas
no avental alguns bordados coloridos pequenos. Os tecidos também parecem mais leves e macios.

Figs. 52 e 53 - Fotogramas do filme que apresentam o cenário do bordel
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Os tons dos trajes da mãe são os mesmos usados por André quando criança, evidenciando a ligação afetiva entre os personagens e a luminosidade de sua carga de afeto. Os trajes das

mulheres da casa, mãe e irmãs, são sempre claros.

A mãe usa um vestido escuro apenas na cena em que Pedro, o irmão mais velho, se despede dela dizendo que irá trazer
André de volta. O tom escuro no traje desta cena pode ser interpretado como a cor mais adequada para o auge da tristeza na
pele do personagem, como a escuridão tingindo uma das fontes
mais luminosas da casa – a mãe. Mesmo assim, o vestido está repleto de bordadinhos brancos de flores e folhas, como uma estampa miúda que nos diz que aquela mãe nunca perde a delicadeza e a poesia, nem na tristeza. Também na cena em que André
volta para casa, ela usa um xale cinza escuro, talvez como um
vestígio da escuridão gerada pela ausência do filho.

Figs. 54-56 - Fotogramas em que se podem ver os trajes claros da
mãe.
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Fig. 57 - Fotograma em que Pedro se despede para ir buscar André.
Traje negro, mas com bordados florais de linha branca.

Em ligação com os trajes do pai, tem-se os figurinos de
Pedro confeccionados de modo muito parecido. Neles são usadas, além das cores mais escuras e dos tecidos mais densos,
como já foi mencionado sobre o pai, listras finas e verticais, em
diversas padronagens, muito usadas pelo povo árabe. Essas
listras também conferem, pelo padrão, uma maior seriedade,
acentuam o caráter intelectual, tanto quanto o caráter racional e
pragmático de ambos os personagens. O nome, Pedro, que vem
de pedra, base, evidencia também o fato de que o pai deposita
no filho primogênito a responsabilidade de manter e perpetuar a semeadura de seu legado (como Cristo confiou ao apóstolo
Pedro a perpetuação de seus ensinamentos). É um “fardo” que
Pedro carrega até mesmo em sua caracterização, sua marca pessoal é ser a continuação do Pai, mantém no rosto, inclusive, a
mesma barba cerrada. (Algo que já estava pensado nos cadernos
de anotações do próprio diretor, como podemos ver em alguns
trechos impressos no material publicado com o DVD).
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Fig. 58 - Desenho de Luiz Fernando, demonstrando a semelhança de
Pedro e do Pai na caracterização. Fonte: Livreto do DVD do filme.

Um vestuário feito segundo um conhecimento tão profundo sobre cada membro da família só poderia ter sido feito
pela mãe. Todos os trajes tinham o toque de suas mãos, afinal,
era ela quem costurava para cada um dos filhos, para o marido
e fazia seus próprios vestidos. Sendo assim, em termos de produção, era essencial que fossem confeccionados para filme e não
comprados, que fossem utilizados materiais próximos aos disponíveis na época (década de 1940) e naquela localidade, além
de respeitar a influência cultural da descendência libanesa mencionada no romance.

“cara de mãe”, “cara de terra”, conforme explica Beth Filipecki
em Nosso Diário (2001). A metodologia de se encontrar as “pré-roupas”, ao longo de todo o retiro, feito com os atores na fazenda para os ensaios diários, é defendida pela figurinista como a
melhor maneira de se criar figurinos – processualmente. Dessa
forma, os trajes ganharam vida junto com os personagens, no
corpo dos atores. Eles foram constantemente observados, acrescidos de detalhes, aprimorados conforme foram sendo vivenciados.

Figs. 59 e 60 - Sequência em que vemos Mãe experimentando um
molde de um traje em Ana, que é observada por André na entrada
do cômodo.

Houve por parte da figurinista, Beth Filipecki, ampla
pesquisa de materiais, combinando com a ênfase dada já pelo
escritor Raduan Nassar em sua obra, mencionando os linhos e
as cambraias. Por isso mesmo, os tecidos deviam ser ainda mais
vivos, deviam existir com verdade e organicidade, para que isso
passasse para a tela. Buscou-se o tecido que tivesse “cara de pai”,

Foi feita também muita pesquisa em antiquários e brechós, várias peças do vestuário libanês da década de 1940 foram
adquiridas, principalmente vestidos e peças íntimas, as quais,
mesmo não aparecendo completamente nas cenas, ofereceram
aos atores a presença física daqueles personagens naquela história, naquele contexto sócio-cultural e temporal, por meio dos
mais singelos detalhes. As peças foram adquiridas para que se
pudesse entender melhor a modelagem, o estilo e os materiais
usados, mas não só – pois a intenção não era a da cópia documental, mas a da vivência.

Os adereços da caixa trazida por André à fazenda, que
desaparecera naquela madrugada e que ele pensara ter sido
roubada pelo irmão mais novo, surgem de forma impetuosa e
surpreendente no corpo de Ana durante a dança circular da festa do “filho pródigo”, revertendo a atenção para si, assim como o
papel de herói na história. Ana não fala, mas usa a liguagem de
seu corpo e se expressa. André apenas assiste. Ana, ao vestir-se com aquelas quinquilharias vulgares, ao usar o soutien preto aparecendo através do decote do vestido, em lugar da peça
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íntima branca de rendinhas e bordados, ao passar o batom e o
esmalte vermelho, tudo isso misturado ao vestido branco usual,
dá a resposta vital que André esperava no dia do encontro na
Capela. Ou ainda, por meio de sua performance artaudiana, assume que era ela, presente ainda que em pensamento, no lugar
de cada uma das prostitutas com quem André se relacionou na
intenção de esquecê-la.

Figs. 61-64 - Ana, em cena final, vestindo as “quinquilharias mundanas” da caixa de André, comportando-se tal como em uma festa
dionisíaca.
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A mistura incongruente da pureza do primeiro figurino
com a vulgaridade dos adereços somados nesta cena final, evidencia a imagem que os outros fizeram (ou fariam) do amor dos
dois irmãos – algo que era puro e sincero e que foi envenenado pelos julgamentos morais, tornando-se excessivo no gesto,

na expressão, na sua linguagem. Toda a potência do sentimento
que nutriram um pelo outro desde a infância, uma vez reprimido, sufocado, contestado na tentativa de ser invalidado, precisou
ser expresso com a força de ventania ou furacão, que, então, se
tornou irrefreável e violento. É a força dionisíaca do amor dos
dois contra a apolínea do pai e cabe aqui analisar as influências
helênicas da obra.
Essa duplicidade presente na imagem e no gesto de Ana
na cena festiva, remete muito a Dioniso, deus da mitologia grega.
Em suas festividades podem-se encontrar várias correspondências com a do filme, como destacarei.

Dioniso, a encarnação da embriaguez e do arrebatamento, é o espírito selvagem do contraste, a contradição extática da bem-aventurança e do horror. Ele é
a fonte da sensualidade e da crueldade, da vida procriadora e da destruição letal. Essa dupla natureza
do deus, um atributo mitológico, encontrou expressão fundamental na tragédia grega. (BERTHOLD,
2010, p. 104)

Ele é patrono da agricultura, da vegetação, do crescimento, e se torna também patrono do teatro, está sempre associado
ao vinho, à dança, à música, à vida exuberante. Na cena, vemos
Ana ostentar a taça de vinho chegando a molhar seu corpo com
ele enquanto dança sedutoramente, movendo a cabeça para trás,
sorrindo com malícia, embriagada de vinho ou de vida185, viran185 Interessante é a semelhança existente entre as palavras vida e videira, arbusto

do os olhos em êxtase, como que numa possessão espiritual.

As festividades mais arcaicas na Grécia em homenagem
ao deus Dioniso, portanto, festividades religiosas, tinham como
tema a morte e o renascimento, justificando o sacrifício de bodes, cordeiros ou pássaros, pois representavam a ascenção de
uma consciência humana-animal a uma consciência humana
mais elevada. As músicas entoadas nesses ritos eram rítmicas e,
associadas ao consumo do vinho, favoreciam ao estado de transe e à desinibição. As mulheres participantes eram chamadas de
menades ou bacantes e dançavam freneticamente. As “Dionisíacas”, como eram conhecidas essas festas, deram origem, mais
tarde, em Atenas, à tragédia, quando o sacrifício animal passou a
ser, aos poucos, substituído pelo diálogo e pela morte encenada
de um personagem.
O local da Dionisíaca de Atenas era a encosta da colina do santuário de Dioniso, ao sul da Acrópole. Ali,
erguia-se o templo com a velha imagem de madeira
do deus, trazida de Eleutera; um pouco mais abaixo ficava o círculo da dança, e então, num terraço
plano, a orchestra. Em seu centro, sob um pedestal
baixo, erguia-se o altar sacrificial (timelê). A presença do deus tornava-se real para os espectadores;
Dioniso estava ali com todos eles, centro e animador
de uma cerimônia solene, religiosa e teatral. Como
todas as grandes peças cultuais do mundo, esta começou com um sacrifício de purificação [grifo nosso] (BERTHOLD, 2010, p. 105)

frutífero do qual se originam as uvas, que fermentadas se transformam em vinho.
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O que vemos na festa final, que acontece justamente num
bosque, cenário típico de Dioniso, (num “jogo alegre entre sombra e luz”, como nos diz a fala de André), é uma celebração de
vida e morte, exatamente o contraste de alegria extática e horror
encontrado no deus grego. Ela celebra com sua dança o amor, a
sensualidade que a impele para a vida! A dança realizada é uma
dança circular, como são tantas danças de comunidades ancestrais, e Ana está no centro do círculo, o centro sacrificial. Envolta neste ritual, Ana acaba sendo o “bode expiatório”, o animal
sacrificial – e já era associada à pomba e aos cordeiros – morta
pelo pai para a “purificação” da família, sem que isso fosse apenas uma representação, mas como nos cultos mais arcaicos, um
sacrifício verdadeiro.
Mas podemos pensar também no culto a outro personagem grego, Orfeu, cujo culto sucedeu a estes de Dioniso. (A relação se justificaria pelo fato de Orfeu ser também o protagonista
da obra de Jorge de Lima, autor da obra que inspirou Raduan
Nassar a escrever o romance que deu origem ao filme em questão). Orfeu era músico, poeta e “professor”, e é muito provável
que tenha existido realmente. Tendo sido considerado um semi-deus, conservou os mistérios de Dioniso por meio de suas práticas encantadoras. Com o canto e a melodia de sua lira estava
sempre rodeado pela natureza, que o seguia e estava sempre
em harmonia. Ambos os personagens gregos – Dioniso e Orfeu
– possuíam profundo conhecimento do mundo animal e vegetal,
celebravam a fertilidade, os mistérios cíclicos da natureza – o
nascer, o crescer, o amadurecer e o fenescer.
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[…] Orfeu é a encarnação da devoção e da piedade;
simboliza a atitude religiosa que soluciona todos os
conflitos quando a alma inteira se volta para o que
está situado além de todos os conflitos […] E ao fazer
tudo isto, ele é verdadeiramente Orfeu, isto é, o bom
pastor, sua primeira encarnação[…]. (FIERZ-DAVID,
Linda. apud JUNG, Carl. 1964. p.144)

Vê-se que há uma forte ligação de Orfeu com a natureza,
assim como se vê em Ana e em André, e todos os três são pastores. Também podemos estabelecer uma outra relação - ao lembrarmos da morte de Orfeu, que foi esquartejado pelas Mênades
em fúria em seu mito - pois podemos associar a sua morte à de
Ana, que foi morta pelo pai com uma foice.
Tal martírio sofrido pelo personagem grego, por sua vez,
foi associado ao martírio de Cristo em sua morte, causando uma
aproximação entre Orfeu e o filho de Deus pelo cristianismo,
posteriormente. E nisso reside mais uma associação religiosa de
sacrifício.

A música árabe que ouvimos nessa cena, por todas as razões apontadas, é bastante importante. Ela é repleta de microtons, vindos de vozes e alaúdes, ritmos de diversos instrumentos percussivos, tambores e pandeiros. O alaúde é o ancestral
mais remoto de todos os instrumentos de cordas, os pandeiros
são também bastante primitivos, semelhantes aos tamburelos
usados nas músicas ancestrais de tarantadas da Itália, que induziam ao transe para trazer a cura espiritual. A cadência rítmica dessas músicas, compostas por Marco Antônio Guimarães,
segue a das músicas folclóricas do Oriente Médio, conforme ele

explica no documentário contido no material extra do DVD do
filme. Esta marcação rítmica é a mesma utilizada há centenas
ou milhares de anos, tendo se tornado bastante característica.
O tipo de música, então, foi escolhido pelo desejo de temperar
a cena com os arabescos melódicos e rítmicos da cultura árabe,
mas, para além disso, acrescentar a cadência de transe que o ritual pede, o ritmo irrefreável que não se pode parar, como não
se podia interromper o destino que estava ali para se cumprir. A
velocidade da cadência, inclusive, parece aumentar conforme a
cena avança, o que intensifica a nossa tensão pela iminência da
tragédia.

terrando-se por completo. A imagem nos remete, assim, a uma
morte simbólica de André e pode nos remeter também, como
apontou Ismail Xavier, a um ventre materno ao qual o personagem desejaria voltar. Um ventre materno que, como já foi observado nesta pesquisa, pode ser tanto o ventre de sua mãe, como
o de uma Grande Mãe, simbolizada pela árvore. Ou, pode representar ainda, o desejo, mais uma vez, de unir-se a Ana, nome
cujo significado é terra.

Se lembrarmos da fala de André para Deus, segurando nas
mãos de Ana no celeiro, pedindo o milagre da realização daquele amor e, em troca, oferecendo em sacrifício a ovelha mais nova
e rija da fazenda, também podemos imaginar que, pelo fato de o
amor dos dois ter chegado ao conhecimento do Pai e, talvez também dos outros por pressuposição, este amor foi realizado de
certa forma, portanto. Assim, o sacrifício poderia ser consumado
tendo em Ana a ovelha mencionada e prometida. Ela era, além
de tudo, a filha mais nova e a mais cheia de vida naquela fazenda.

Fechando a circularidade ritualística que nos foi posta pelas danças circulares das duas festas, a do início (representativa
da alegria e da união da família e das tradições de seu povo) e a
do fim (representativa do conflito e da destruição daquela união
inicial), a película se encerra com a imagem de André deitado ao
pé da árvore em que costumava ficar observando Ana dançar.
Ele está em contato com a terra úmida, cobrindo-se de folhas secas, uma a uma, até que acaba cobrindo também a sua visão, en-

Figs. 65 e 66 - André coberto de folhas ao pé da grande árvore – fotogramas do início e do fim da história
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3.5.1.7. Totalmente uma obra de arte
Luiz Fernando falou sobre a impressão ao ler o texto de
Raduan, de que ele estava diante de uma ópera, considerando o
modo como, inclusive, imaginou a história em sua mente. O conceituado maestro Ricardo Prado, ao escrever no Jornal do Brasil,
chegou a dizer que o filme que havia visto era a melhor ópera
brasileira e a melhor ópera que ele jamais havia visto em qualquer outra parte do mundo. Vinculou-a também à Obra de Arte
Total, conceito desenvolvido pelo diretor e compositor Richard
Wagner186. Isto porque todos os seus elementos construtivos encontram-se tão bem amarrados e foram tão plenamente concebidos em prol de uma única intenção, que o resultado só poderia
ser único. Nele, as diversas linguagens artísticas estão presentes
e se integram com perfeição, como em uma ópera. Mas não estamos diante de uma ópera. Ao mesmo tempo, não encontramos
na cinematografia brasileira nenhum outro filme que se compare à sua linguagem. O que é exatamente esta linguagem que une
todas as linguagens artísticas e parece ultrapassá-las?

186 Wilhelm Richard Wagner (1813-1883) alemão, foi um maestro, compositor,
diretor de teatro, tornou-se muito conhecido por suas óperas e por seu conceito de
Obra de Arte Total. Promoveu importantes mudanças no espaço teatral.
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Os processos de trabalho com Luiz Fernando por Beth
Filipecki

O meu encontro com o Luiz Fernando foi em O Tempo
e o vento. E foi um encontro muito bacana porque o
Paulo José, um grande mestre, ele tinha muito carinho
por esse trabalho. E o Luiz... É inesquecível. Ele ficava
num canto ali, desenhando, esboçando... Ele fez preciosos desenhos das batalhas e era um encanto, porque era magrinho, alto, novo... Ali perto, quer dizer,
transbordando de vontade! E esse foi o primeiro encontro. Foi muito bom. Mas com o mestre, Paulo José,
né? Tudo ficava sempre muito bom.
Depois vieram os outros trabalhos, a gente fez uma
novela muito bonita juntos, que foi Vida Nova. E falava
dos imigrantes, dos italianos, Bixiga, São Paulo. O Luiz
estava voltando de uma outra experiência em outra
TV e a gente fez essa novela. A novela foi ótima porque
eu conheci São Paulo e tantos materiais importantes
de chapéus! Umas velhinhas me mandavam o material, porque sabiam que a gente ia trabalhar com carinho. E foi um trabalho lindo, porque sempre teve um
olhar distinto, um olhar de beleza, um olhar artístico
do Luiz. Sempre bacana.

Depois a gente foi fazendo mais coisas. Eu acho que
nós fizemos 11 trabalhos juntos! No cinema, Lavoura Arcaica, que foi um trabalho maravilhoso. E, na TV,
Renascer, que é uma novela linda! Tudo é feito com
muito carinho, amor e competência. Porque você não
pode doar um pouquinho não – é tudo! E é o máximo
porque você sai, realmente, com outra perspectiva do
trabalho. Você fica mexida, não é a mesma depois que
sai.

Eu me lembro do Luiz, uma vez eu estava preocupada
com alguma coisa que a gente ia fazer em Renascer, e
ele disse, “Calma, Beth, calma. Você acha que o Van
Gogh jogou as tintas assim, com força? Não Beth.
Aqui tem o que você gosta. Uma camada, atrás de
outra camada...” Então quando eu ficava um pouco
nervosa, eu voltava pros meus alfarrábios. E ia lá, “calma, Beth, camada sobre camada”. E é muito interessante, porque eu não consigo fazer dramaturgia
sem ser em camadas.

Renascer, tinha uma coisa que eu estava elaborando
muito que eram os mitos, a questão dos mitos. Tudo
era muito representativo [...] E a novela, ela resplandecia isso, ela trabalhava isso. [...]

O Benedito era tão delicado, acho que eu posso chamar assim, e ele deixava uns espaços pro Luiz poder
sonhar... Então ele era generoso. A troca dos dois era
muito bonita. “Porque agora, é com o Luiz...” E aí fazia a
festa, casa de Jacutinga... Tudo eram espaços mágicos!
E não se fazia com menos carinho porque era uma novela. Fazia porque tinha que ser feito da melhor forma
possível. Saíamos sempre felizes do set e sempre tinha
alguma coisa que deixava a gente inquieto para atender. Nunca foi “ah, tá bom, chega!”, não. Então, eu acho
que é isso o que é importante, não é? Essa inquietude,
essa busca... Essa certeza de que você vai fazer mais e
que a obra vai te fornecer. E chegava de novo um outro bloco, e mais espaço para se criar! E o Luiz criava!
É uma delícia, muito bom! Grandes atrizes, Fernanda Montenegro... E você podia trazer toda uma gama
grande – grandes fotógrafos, o olho da câmera, uma
grande luz, quer dizer, é um exercício diário de arte. E
isso é tudo o que a alma da gente precisa, não é?
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E não dá para lembrar... Eu não lembro das roupas, das
peças, se eram tantas... Eu não me lembro da quantidade. Eu me lembro desses personagens que circulavam, cheios de alma e cheios de vida! E eu acho que
isso é o que marca mesmo o trabalho. (Entrevista concedida para esta pesquisa, em 2013)

Ele é mais do que um diretor. Eu acho que ele é co-autor. Eu tenho a impressão de que a coisa vai num
campo muito maior. E é onde ele faz as escolhas que
ele pode estar interferindo. Você vê, ele interfere no
texto, ele faz o texto... ele é um encenador, não é?
É o máximo porque o ator, quando ele começa com o
exercício das máscaras, que é o exercício fundamental, ele já não está mais no apego dele. Ele já está se
colocando, não é aquele ator vaidoso, com ego... Então, ele está te dando muita informação que você vai
trabalhar. E ele fala com o gesto, com o movimento,
com o corpo e tudo está funcionando... você começa a
sentir o que não é visível. Aí você completa com essa
forma. Eu gosto muito da contribuição desse ator, que
faz crescer o trabalho.
O Luiz consegue isso. Porque como ele coloca todo
mundo naquele chão, naquele exercício bacana, teatral, naquele mundo, as pessoas estão organicamente
funcionando. Então, qualquer coisa que você capta ali
é um momento.
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Tem horas que você vê tudo ali, que você está vendo, e
diz, “Ah, então é por aqui que eu vou!”. E ele propõe a
música!... Aí ele propõe já aquele universo que te circula, você já está dentro. E vai dançar junto ali. Com o
Luiz a obra te circula dessa forma.

Eu acho assim, o Luiz é a pessoa que vai fazer com que,
na verdade, todos esses instrumentos, eles sejam tocados. Ele é o maestro. Ele vai fazer essa maestria. Ele
não delega pra ninguém essa maestria. Ele vai costurando isso de uma forma muito atenta. Ele vai assim,
o ator vai fornecendo pra ele, você está ali, se colocando, vendo, o trabalho está crescendo como massa, aí
você desce, está acontecendo a fabricação dos acessórios, o uso, a cenografia – aquele espaço que ele oferece pra todos. Então, você está trabalhando. Aí, cansou? Então vai ali, vai pra “roda”. Isto faz com que [o
trabalho] esteja vivo. Não é uma coisa que eu preparo
aqui e entrego pra você. A cenografia também não entrega. A produção de arte, que também está fazendo
[sua parte], também não entrega. E o Luiz é o catalizador de todo esse movimento. Ele tem isso, ele não passa [a bola]. Em nenhum desses outros projetos que eu
fiz com o Luiz, não vi ele ter passado a bola de jeito
nenhum.
Gente, eu escolhi essa área por quê? Porque eu entrei
de repente na sala onde se fazia Sonhos de uma noite
de verão, do Hélio Eichbauer. Eu sabia que eu ter possibilidade de fazer artes gráficas, eu sabia. Meu pai era
uma pessoa que tinha muitos conhecimentos... Mas eu
fiquei encantada! Eu fui encantada por aquele universo! Então, quantos não fizeram suas escolhas por esse
encantamento? A vida é isso, não é? Enamorar-se! Se
você não se enamora, não tem sentido! Poxa, se você
não se mexe, é melhor você não fazer nada! Tem que
transformar! Às vezes eu lembro do “nosso bruxo”,
que eu acho que o Luiz é um pouco isso. Que ele é um
pouco sedutor, essa coisa maravilhosa que todo mundo fica encantado, ele é isso. Um pouco esse mistério...
é tão engraçado, mas que ele pontua sim, ele aponta,
ele vai ali, cutuca, ele vai, não está sossegado. Ele é um

inquieto. E essa inquietude eu acho que é fundamental pra seguir. É fundamental. Se essa inquietude acabar, não tem nada.
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3.5.2. Os Maias
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3.5.2. Os Maias
A minissérie, Os Maias, de Luiz Fernando Carvalho, foi
adaptada do romance homônimo do escritor realista português, Eça de Queirós. Ele é contemporâneo do nosso Machado
de Assis, autor do romance Dom Casmurro, que mais tarde será
adaptado para a TV sob o título de Capitu e cuja análise também faz parte deste trabalho. Trata-se de escritores do século
XIX, pertencentes ao mesmo movimento literário, muito embora
tenham desenvolvido na literatura estilos completamente diferentes. Quanto ao diretor Luiz Fernando, vem se distinguindo
no meio televisivo e cinematográfico, como um profissional diferenciado pelo caráter inovador, sofisticado e requintado de suas
produções. A obra analisada nesta seção, apesar de ser referente ao mesmo contexto histórico e artístico/literário que Capitu,
apresenta-se em configuração bastante distinta.
A análise que empreenderemos tem por objetivo verificar em que medida esta diferença está relacionada com o estilo
dos escritores, como essa diferença de estilo se manifesta visualmente e, além disso, como os fatores histórico-sociais foram
representados nas respectivas obras.
Para empreender esta análise, tanto neste subcapítulo
como nos outros em que se trata de adaptações literárias, serão
considerados as obras audiovisuais e os romances de que foram
adaptadas, além de bibliografia sobre a vida e a obra dos escritores, sobre os movimentos literários a que pertencem, incluindo a
crítica literária feita a respeito dos romances. Material bibliográfico e audiovisual, tais como making of, entrevistas com o diretor
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Luiz Fernando Carvalho e equipes envolvidas na realização das
minisséries completam o desenvolvimento desta investigação.

3.5.2.1. Contexto histórico e literário - O século XIX e o
Realismo

Em meados do século XIX, muitas mudanças se impuseram às sociedades europeias. Mudanças tais como a mecanização e a industrialização, a invenção de automóveis, trens, a
construção dos primeiros arranha-céus. O capitalismo fez com
que o trabalho na cidade ganhasse relevância cada vez mais diferenciada frente ao trabalho no campo. A teoria marxista, recém-inaugurada, voltava os olhos para o proletariado, opondo
o trabalho ao capital. Tantos acontecimentos, numa velocidade
jamais vista antes, colocavam aos artistas a necessidade de repensar o modo de se fazer arte.
O Romantismo, movimento artístico vigente até então,
empenhara-se na construção de histórias sentimentais ou fantásticas, em territórios muito distantes e exóticos, com certa
nostalgia do campo, idealizando paisagens e personagens, longe
do burburinho do progresso veloz que assustava seus contemporâneos.

Mas o progresso, as novas invenções e tecnologias continuavam a surgir em velocidade irrefreável e era necessário viver esse novo presente. É neste contexto que o Realismo surgiu

na Europa do século XIX, em meio a muitos acontecimentos e
novidades, impondo às sociedades da época uma notável vida
moderna.

O Realismo se fez presente nas artes plásticas, na literatura e no teatro e se opôs ao movimento anterior, o Romantismo,
ao voltar-se para as mudanças sociais propiciadas pela vida moderna com um olhar analítico e crítico, influenciado pelo cientificismo determinista187. Acreditava-se, seguindo esta corrente,
que o homem seria produto de seu meio. Em virtude disto, as
artes, ao falarem do homem de seu tempo, tentavam ser o mais
fiel possível à realidade, reproduzindo-a como se fosse possível
extrair uma “fatia pura do mundo” e transportá-la aos palcos dos
teatros, aos livros e às telas de pintura. Os romances da época,
então, fizeram de sua escrita uma minuciosa e objetiva descrição
dos tipos que lhes eram contemporâneos e da realidade que os
envolvia. Disso decorria, muitas vezes, a ausência de profundidade psicológica e a ocorrência de situações estereotipadas. O
importante era seguir o corolário realista/naturalista, fugindo
da literatura romântica de entretenimento, e defendendo teses
capazes de empreender a transformação social tão almejada.

187 Esta análise, ao tornar-se exagerada no cientificismo determinista, seguindo
a doutrina de Emile Zola, originou o Naturalismo. Tal movimento foi muitas vezes
confundido com o Realismo, que tinha a intenção de reproduzir com fidelidade
tudo o que fosse natural, sem artificialismos. Este, no entanto, não possuía uma
convicção tão estreita na ciência como o Naturalismo, sendo menos exagerado em
suas teses.

3.5.2.2. Os Maias, romance realista de Eça de Queirós

Inserido no movimento realista, o romance Os Maias foi
escrito pelo escritor português Eça de Queirós, em 1888, e publicado na cidade do Porto. Eça de Queirós era um convicto defensor do realismo artístico, muito embora seus primeiros escritos de ficção, datados de 1865, tenham sido contos e crônicas
influenciadas pelo universo fantástico de escritores como Edgar
Allan Poe, a quem muito admirava. O romance referenciado, Os
Maias, pertence a uma segunda fase de Eça, realista, e com influências naturalistas.
Eça, não foi um mestre completo da composição psicológica, como o foi Machado de Assis, que será analisado mais adiante.
O escritor era conhecido por sua minuciosa descrição de personagens e ambientes e pelo magnífico trabalho com a linguagem,
sempre a serviço do ideário realista a que se filiara. O autor empreende um tal jogo de cenas e de personagens que estes parecem ser apenas títeres sem autonomia. Embora a descrição em
sua escrita fosse minuciosa, Eça não saíra aos românticos, com
um uso excessivo de palavras. Buscava a escolha precisa, que
não deformasse a realidade, nem lhe fosse insuficiente ou absurda. Integra tão perfeitamente os personagens e os ambientes
que um passa a ser a extensão do outro, e os cenários acabam
podendo sugerir não apenas o grupo social a que pertencem os
personagens, período temporal e cultura em que estão inseridos, mas, inclusive, o temperamento e o caráter do personagem.
Inspirado no realismo de Flaubert, Eça criava seus ambientes de
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acordo com técnicas impressionistas, de forma que os objetos da
cena assumissem uma conotação subjetiva. Importava, segundo
os preceitos realistas, que se fizesse uma reprodução rigorosamente objetiva do mundo social em que não interferisse a visão
pessoal do autor.

Em muitas de suas obras, voltou-se ao universo feminino e
teceu uma crítica implacável. Não às mulheres tão somente, mas
principalmente à sociedade de que elas eram fruto. É preciso
lembrar que, ainda em fins do século XIX, as mulheres lutavam
pelo direito ao voto e ao ingresso nas universidades, não podiam
ir sozinhas a lugares públicos como bares, restaurantes, teatros
ou outros quaisquer. “A maioria das mulheres vivia e morria sem
história, trabalhando no lar, no campo, nas fábricas, ou no comércio.” (LAGO, 2010, p.21) Muito poucas e ousadas eram as que
enfrentavam o preconceito para conquistar o direito de estudar
e/ou dedicar-se às belas-artes, tornando-se atrizes, cantoras,
dançarinas, sendo menor ainda o número das que se tornaram
escritoras e pintoras.

Neste contexto, as mulheres não tinham direito à liberdade e nem sequer à sua própria sexualidade, pois era intentado
manter-se a inocência das mulheres para serem devidamente
“usadas” aos moldes da sexualidade masculina vigente, em casa,
por seus maridos. Isto é, não se podia explorar nem a sua sexualidade dentro do próprio casamento. Não há espaço para a
mulher dentro desta sociedade, em que, se não trabalhava, devia resistir reclusa dentro do lar, restrita a afazeres domésticos
e futilidades, tal como a literatura de folhetins, que norteava sua
imaginação e as fazia sonhar romanticamente com outra reali210

dade regida pela paixão, em que poderiam ter seus desejos realizados. Este não é bem o caso de Maria Eduarda, personagem
feminino que teve acesso aos estudos, embora tivesse que ter
sua existência social vinculada sempre a uma figura masculina
que lhe legitimasse a posição. Mas é o caso de sua mãe, Maria
Monforte, que vinda de uma família burguesa e casada com Pedro da Maia, não precisava trabalhar, podia passar a existência
vendo a vida passar-lhe pela janela. Esperava-se dela, então, maneiras mais contidas, recolhida aos aposentos da casa, porém
Maria, não se contentando com o que se lhe reservava enquanto
mulher naquela sociedade, esteve sempre a extrapolar os limites das convenções, mostrando-se tal como ela era e buscando,
inconsequentemente, a realização de seus desejos, tal como um
personagem romântico, causando escândalo para a família da
Maia.
Há uma ambivalência na abordagem queirosiana da mulher entre as que são virtuosas ou carolas e as devassas, que se
perdem por meio do “amor livre” ou do alcoviteirismo. Suas mulheres ou são beatas destituídas de beleza e inteligência – tal
como Terezinha e sua mãe – ou são sedutoras, provocantes, belas e sensuais, alvos fáceis de ciladas amorosas incentivadas pelo
sentimental universo dos folhetins, como Maria Monforte, Raquel Cohen e a Condessa de Gouvarinho.

Mas, se as mulheres permissivas não são adequadas, nem
tampouco as beatas. Por este retrato fiel de sua época, sabe-se
que Eça de Queirós chegou a ser acusado de imoralidade e ultraje à mulher portuguesa (o próprio escritor, Camilo Castelo Branco, haveria dito que “não há em seus romances uma só mulher

honesta”. No entanto, cabe aqui perguntar-nos, o que era, para o
romântico Castelo Branco, casado várias vezes e pai de imensa
prole, uma mulher honesta.)

Eça acreditava na transformação da sociedade pela educação e pela cultura. A crítica que fazia à situação feminina se dirigia à forma como as mulheres eram educadas.

E há também nos romances queirosianos, sempre fiéis à
estética realista, uma crítica ferrenha ao catolicismo português
como sendo um dos grandes motivos para o atraso daquela nação. Isto se nota claramente quando o avô de Carlos, Dom Afonso, por várias vezes, refere-se à educação dada ao filho Pedro,
pela mãe e pelo padre, como retrógrada e culpada pela sua fraqueza de espírito. Dom Afonso preferia a “linha inglesa” de educação, mais reta, rígida e menos sentimental. Tanto acreditava
nisto que arranjou para a educação do neto um preceptor inglês. Por meio de diversas falas de Dom Afonso, Eça critica a religião presente na educação dos jovens portugueses, que forma
homens medrosos, tementes a Deus, aos pecados e ao inferno
sobre todas as coisas. Uma educação que se pauta no medo e não
em princípios, ética e justiça, como deveria ser.
Dados da biografia do escritor comprovam semelhanças
entre a vida e a arte. Como Carlos Eduardo da Maia, Eça fora criado por seu avô paterno e uma ama de leite, pois fora deixado
pela mãe, Carolina Augusta, aos cuidados da família do avô paterno, logo após seu nascimento. Carolina, mais tarde casou-se
com o pai de Eça, e poderia ter tomado o filho de volta para si,
mas não o fez, o que - especula-se- provavelmente se deva ao temor dos falatórios da sociedade a seu respeito.

Não é por acaso que, num mundo tão pouco sincero, cheio
de preconceitos e ditado pelas aparências, Eça tenha dado tanta
importância, em seus romances, à caracterização dos personagens e ambientes que frequentam. A caracterização tem tanta
relevância que faz parte de sua estratégia narrativa e inclui, não
apenas o vestuário, elemento de grande peso em sua prosa, mas
também as feições e dimensões físicas do corpo destes personagens. Por meio deste conjunto visual é que o escritor “revelou os
meios sociais, políticos e econômicos, a expressão psicológica e
ideológica, relacionando-as à sua forma de construção ficcional.”
(LAGO, 2010, p.19) Eça concebeu personagens como símbolos
dos papéis que desempenham e, algumas vezes, como caricaturas sociais. Dessa forma, interessava-lhe pouco aprofundar a
psicologia dos personagens o que as tornava, de fato, títeres no
palco da vida.

Como a história revela a sociedade lisboeta a partir da
alta burguesia, nas famílias há preceptores ingleses, muitos relatos de viagens ao exterior e muitos termos ditos “elegantemente” em outras línguas, em geral francês ou inglês. Faz-se referência constante ao estrangeiro como um lugar sempre muito
melhor do que o próprio país, salvo quando se fala no Brasil, país
em relação ao qual Eça, como os portugueses de então, nutria
certo desprezo (ainda que a ama de leite, pela qual fora criado,
tenha vindo de Pernambuco...). Os “brasileiros”, são personagens
que frequentam as narrativas portuguesas desde o Romantismo
e são, em geral, portugueses que deixaram o país rumo ao Brasil
em busca de melhores condições de vida. Voltam depois de terem enriquecido e são ridicularizados, apesar das boas roupas,
dos palacetes, dos jantares opulentos, pelas maneiras toscas que
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continuam apresentando. O sr. Costa Gomes é um desses “brasileiros”, do mesmo modo que o pai de M. Monforte.

Sobre a mania da valorização do “estrangeiro”, especialmente o que fosse francês ou inglês, o sarcástico João da Ega,
tido também como alter ego de Eça de Queirós na trama, faz um
comentário: “Tudo em Portugal vem da Alfândega”. Ou seja, tudo
vem de fora, as roupas, as comidas, os trejeitos, os costumes...
Tem-se certo desgosto ao que é da terra, que eles mesmos julgam “provinciana”. Fala-se muito em fazer uma revolução, em
revolucionar o povo, os costumes portugueses, o que é dito principalmente por jovens como João da Ega e Carlos Eduardo da
Maia, amigos de faculdade. Mas esta juventude falha, desiste, se
perde em devaneios e desejos vis.
Os Maias deixa claro o convencimento do autor da inviabilidade da transformação da sociedade portuguesa. Carlos,
pela excelente educação à inglesa que recebeu, poderia ter se
tornado um espírito equilibrado, mas “falhou” em decorrência
do meio português. Sua pretensa superioridade encontra-se isolada e impossibilitada de atuar: “Se eu fizesse uma boa ópera
quem ma representava? E se o Ega fizesse um bom livro, quem
lho lia?” comentam Cruge e um escritor.

A cena final em que Carlos Eduardo e João da Ega conversam, anos após a tragédia que sucedera, critica esta vida por
demais idealizada pela imaginação e põe nela a culpa pela sensação de se ter falhado.
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Ega ergueu-se, atirou um gesto desolado:

– Falhamos a vida, menino!
– Creio que sim... Mas todo o mundo mais ou menos
a falha. Isto é, falha-se sempre na realidade aquela
vida que se planeou com a imaginação. Diz-se: “Vou
ser assim, porque a beleza está em ser assim.” E nunca se é assim, é se invariavelmente assado, como dizia o pobre marquês. Às vezes melhor, mas sempre
diferente. (QUEIRÓS, 2001, p. 484).

Pode-se dizer que este diálogo é quase que como uma
metáfora para os portugueses que se comportam como românticos, sempre a idealizar os fatos, passados ou futuros.

Outra característica, muito portuguesa, da qual Eça não
pode escapar, foi o misticismo (ou o caráter supersticioso) que
há em sua nação. Aliás, desde as primeiras obras, Eça já revelava esse fascínio pelo mistério e retorna a ele nas obras finais.
Assim, mesmo com todo o cientificismo imperante na segunda
metade do século XIX, houve espaço para os presságios de Dom
Afonso da Maia, que absolutamente se cumpriram em torno de
Maria Monforte e a desgraça abatida sobre seu filho, a cigana
que lê rapidamente a mão de Carlos e a repele com horror, sem
nos revelar nada daquele futuro assombroso, além dos presságios de Maria Eduarda, que sente que algo de muito ruim está
para acontecer, mesmo sem imaginar tamanha desventura em
sua vida.
Os romances de Eça de Queirós focalizam de modo especial a burguesia e os mais abastados, contexto em que sua observação se efetivava. Não se encontram, por isso, grandes defesas
das classes mais desfavorecidas, nem críticas mais frequentes à

exploração desses extratos sociais.

O romance Os Maias, representa a conclusão de uma campanha programática em favor da reconstrução da sociedade
portuguesa em outros patamares, segundo as convicções positivistas, cientificistas que norteavam a ideologia realista.

A narrativa de Os Maias tem a memória como opção estética no romance de Eça de Queirós. Tudo se desenvolve enquanto memória, em torno de lembranças, e aqui nos interessa menos a memória de um país e seus fatos históricos, e mais
aquela individual e familiar, que, sendo fictícia ou não, compõe
o retrato da sociedade da época. Desta maneira, na narrativa,
instala-se uma nostalgia e uma profunda melancolia, muito portuguesas, ao lembrar de tudo o que foi, toda a glória de um passado que prometeu um futuro brilhante, muito maior do que o
que se cumpriu. E aqui me refiro também a Carlos Eduardo que
prometia ser um brilhante médico e dar continuidade triunfal à
tradicional família da Maia, a João da Ega que prometia ser um
ilustre escritor e revolucionário, à revolução desta juventude e,
porque não, a Portugal. É esse tratamento de memória que L. F.
Carvalho respeitará em sua minissérie.

3.5.2.3. Os Maias, minissérie de L. F. Carvalho

Pode-se observar que a linguagem mais clássica e convencional, utilizada por Eça na literatura, foi de certo modo conservada em Os Maias, minissérie. A transcriação conta com uma linguagem audiovisual clássica e realista nos enquadramentos, na
fotografia, na edição, na cenografia e nos figurinos, com um requinte de extremo detalhamento e beleza, próximo ou equivalente a um rigor cinematográfico, nunca visto numa obra televisiva até 2001, ano em que foi exibida na Rede Globo de Televisão.

Há uma aproximação com a literatura pela presença de
um narrador, cuja voz é interpretada por Raul Cortez, e pela aparição de ilustrações feitas a nanquim, bem ao estilo da época,
que apresentam os lugares onde as ações acontecem, como por
exemplo: Coimbra, Paris, Lisboa, Hotel Central, Teatro São Carlos.
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Figs. 1-4 - Gravuras que antecedem as cenas e apontam as suas respectivas
localizações. Fotogramas.
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Sente-se também a influência da pintura em quase todos
os enquadramentos, assim como na fotografia. Os quadros, inclusive, nos lembram o estilo de algumas pinturas realistas do
mesmo período, como, por exemplo, as de Edouard Manet188.

Estas pinturas também tinham a intenção de registrar
os modos e costumes da época e acabam por também registrar
o pensamento daquela sociedade em muitas de suas imagens.
Há exceção apenas em alguns momentos como na cena do parque, quando a granulação nos lembra um registro videográfico
e na cena em que Carlos recebe a notícia de que Maria Eduarda
é sua irmã: o enquadramento, por demais fechado e um pouco
embaçado como que por um calor excessivo, torna-se sufocante,
acompanhando os movimentos de cabeça do personagem que
parece entrar em desespero por não ter como sair do lugar onde
está.

188 Edouard Manet (1823-1883) nasceu e faleceu na cidade de Paris, foi um dos
grandes pintores do final do século XIX, produzindo pinturas que teoricamente
pertenciam ao movimento realista, mas que já apontavam caminhos para o movimento impressionista que viria a seguir. Destaca-se em suas obras o modo como ele
representava a luz, as impressões causadas em nossa visão em decorrência de sua
incidência em diferentes materiais e texturas, as modificações de coloração provocadas, os contrastes vivos de claro e escuro, etc.

Figs. 5-7 - Pinturas de Edourd Manet, pintor realista, da esquerda para a direita, de cima para baixo: Pareja en Casa de Père-Latuille. 1879, Bar no Folies-Bergère. 1882 e Olimpia, 1863.189
189 Fonte: NERET, Gilles. Edouard Manet. São Paulo: Taschen, 2003.
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É característico o alto contraste da fotografia em que as
áreas iluminadas são bastante claras e contrastam com as áreas
de sombra, verdadeiramente escuras, assim como acontece com
estas pinturas de Manet. Há um cuidado na escolha dos tecidos
para que pareçam com os que contemplamos nas pinturas e contribuam para a construção das atmosferas desejadas. Muito valorizados por Carvalho, os tecidos só são aprovados com a equipe após tê-los segurado na mão, observado seu caimento, como
fazem as dobras, como reagem à luz da fotografia. Os tecidos são
material de muito destaque na minissérie, dado que aparecem
não apenas nos figurinos, mas nas cortinas dos cenários, nas colchas e roupas de cama, nas toalhas de mesa, nos estofamentos
de sofás, cadeiras e poltronas, nas tapeçarias.
A direção de arte riquíssima de Mário Monteiro somada
aos brilhantes resultados de figurino alcançados por Beth Filipecki e de cenografia por Danilo Gomes, Ana Maria Mello e Maurício Rohlfs, com a consultoria do cenógrafo português António
Casimiro, foi sentida por todos desde a equipe técnica e elenco
até espectadores. Há depoimentos dos atores no DVD da série,
comercializado a partir de 2004, no site do canal VIVA e também na página de Memorial da Globo, que atestam a importância das locações para a composição dos personagens como foi
o caso de Ana Paula Arósio (Maria Eduarda) e Walmor Chagas
(Dom Afonso), ou do figurino, como foi o caso de Fábio Assunção, que chegou mesmo a ir ao Museu D’Orsay, em Paris, procurar em pinturas uma imagem que se lhe parecesse com a que
ele mentalmente havia construído para Carlos Eduardo. O ator
encontrou um dândi em uma obra do século XIX, pertencente
ao realismo, levou-a em uma cópia de cartão postal para que o
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diretor, Carvalho, a visse. Ele aprovou a ideia. É sabido que Carvalho aprecia ideias trazidas por seus atores, para uma construção em conjunto. Desde Os Maias até os trabalhos mais atuais,
nota-se que essa tendência colaborativa vem se intensificando
nos seus processos criativos. Ainda sobre aspectos visuais, Ana
Paula Arósio comenta ter sido muito importante a caracterização para que ela e Fábio conseguissem encarnar a paixão entre
Carlos e Maria com mais veracidade, posto que mudaram tanto
de suas fisionomias originais que, ao se olharem, não se reconheciam a si mesmos, mas aos próprios personagens.190

A paleta geral da obra atende a tons mais sóbrios, como
era próprio da época, mas também para dar o tom que a história
pede. Os figurinos mais sisudos e menos requintados são os dos
padres e das beatas de Lisboa, tais como Teresinha e sua mãe.
Seus vestidos são sempre pretos, sem muitos adornos, como
broches, colares ou brincos vistosos; geralmente usam crucifixos. Os cabelos, escuros, são presos e “lambidos”, como se não
permitissem que nenhum aspecto incontido da personalidade
humana fosse revelado. Também não há maquiagem com a intenção de embelezar, a impressão é a de que não há. O retrato final combina com a construção feita por Eça de Queirós, na
qual as beatas são destituídas de beleza e graça. Os padres, vemos dois, possuem corpos opulentos, como que transparecendo
a sua ociosidade e gula (aliás, dois dos pecados capitais).
190 Ana Paula que possui cabelos pretos e olhos azuis, tornara-se loira, de olhos
pretos, e Fábio Assunção, muito conhecido por ser um galã de olhos azuis, também
tivera os olhos escurecidos. A mudança era necessária pois fala-se muito dos negros
olhos dos Maias.

Fig. 8 - Fotograma extraído da minissérie em que se pode ver mãe de
Teresinha, beata, e o abade.

Em contraposição às beatas há as “cocotes”, as damas de
moral duvidosa, e as damas da alta sociedade que se mostravam
nos teatros, nas festas, jantares, bailes e possuíam uma vida social agitada. Estas usam vestidos de cores diferentes (embora a
cor nunca fosse por demais saturada, ou são tons escuros, mais
fechados, ou pastéis) repletos de detalhes, bordados, rendas, peles, pequenos babados, pequenas pedrarias e aplicações. Em geral são decotados e bastante acinturados com auxílio de espartilho. Todos estes vestidos, inclusive, contam com armação de
crinolina, assim como todos os outros aparatos do vestuário da
época, para que os atores se sentissem naquele tempo, dispusessem de um corpo se movendo de acordo com aquela indumen-

tária e, portanto, compusessem o personagem de modo mais
verdadeiro, acentuando em cada caso determinado aspecto de
sua personalidade e intenção em cada cena, mas de acordo com
o vestuário da época. Também como um reflexo desse período,
havia muitas camadas, tanto no vestuário feminino quanto no
masculino. Entre as peças femininas estavam, além da crinolina e do espartilho, blusa de baixo e calçola, além de acessórios,
como botina, luvas, bolsinha, sombrinhas, leque, adornos de cabelo, colares e brincos. As dos homens compunham-se de calça,
camisa, sobrecasaca, capas (negras para os estudantes de Coimbra), capote, e seus acessórios eram gravatas e alfinetes, cartola
e outros chapéus, luvas, lenços, bengala e botas.

Entre os figurinos femininos se destacam os de Maria
Monforte e Maria Eduarda. Ambos riquíssimos, traduzem cada
um a sua maneira, com características muito independentes, os
caráteres de cada uma, além de, no caso da Monforte, as fases de
sua vida.
Maria Monforte, como comentado pela própria atriz que
a interpreta, Simone Spoladore, possui três fases distintas. Na
primeira, quando ainda bem jovem, era apaixonada por Pedro,
a atriz a compara à Julieta de Shakespeare. Na segunda, quando
Maria Monforte se depara com o italiano Tancredo e não consegue evitar sua paixão por ele, traindo o marido, Simone a enxerga como uma espécie de Madame Bovary, de Flaubert. E na terceira, depois de entregar-se à prostituição na Europa, adoecer
e voltar a Portugal para morrer e se redimir de seus pecados,
Simone a identifica com o personagem principal do romance A
Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho.
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Para viver a primeira fase, a atriz usa figurinos mais delicados e românticos, de cor mais clara como se pode ver numa
das primeiras cenas românticas de Pedro da Maia e Maria no
Castelo dos Mouros em Sintra. A escolha da locação foi perfeita
pois há um jogo romântico de esconde-esconde entre o casal que
só é possível graças à sua configuração espacial labiríntica, que
a torna muito mais interessante e graciosa. A locação também
acrescenta à minissérie em fidelidade à localização geográfica
portuguesa. Mas pode-se ir além e analisa a escolha enquanto
metáfora, afinal, o local romântico em que Pedro declara à Maria seu desejo de casar-se com ela é uma ruína. Nesta sequência
vê-se, em quase todos os planos, o casal rodeado por uma textura envelhecida de musgos e rochas oxidadas. Neste contexto, a
brancura e delicadeza do vestido de Maria Monforte a destacam,
fazendo-a parecer pura e ideal.

Figs. 9 e 10 - Fotograma extraído da minissérie e detalhe de textura de um dos
muros do Castelo dos Mouros. Foto Carolina Bassi.

Figs. 11-13 - Fotograma de Maria se escondendo de Pedro pelo cenário e texturas e passagens do castelo em vários níveis, repleto de escadas, como um
labirinto em que é possível perder-se. Fotos: Carolina Bassi.
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Mesmo assim, nota-se em figurinos claros a presença de
uma sombrinha escarlate, que é citada pelo personagem Dom
Afonso, como uma mancha, ou um prenúncio da força devastadora daquela mulher. A cor vermelha parece ser a sua cor predominante, visto que reaparece em associação a este personagem
inúmeras outras vezes.

Figs. 14 e 15 - Fotogramas extraídos da minissérie
em que podemos ver a sombrinha escarlate figurando junto ao vestido claro.

A cor vermelha, nos diversificados tons em que aparece,
combina perfeitamente com seu caráter. Sendo uma cor vibrante, ressoa toda a impulsividade de Maria, sua presença marcante
e apaixonante, perigosa, sedutora.
A primeira vez em que vemos Maria Monforte é na cena
da tourada. O personagem usa vestido de um vermelho desbotado acompanhado da sombrinha de mesmo tom, um pouco mais
intenso. O vestido é decotado, o dia parece quente, alguns planos destacam o peito ofegante da moça. O colo branco revela um
cordão com um pingente de rubi, de forma de gota. Maria assiste a tourada com um olhar de êxtase, ansioso pelo momento em
que acontecerá o sacrifício do touro. E, no momento em que isto
acontece, ela vibra, num prazer quase sexual. A cor vermelha de
seu vestido, da pedra do colar, da sombrinha, aproxima Maria do
sangue que escorre do touro, pensamos nela associando-a aos
instintos, aos ímpetos primitivos. E, ao mesmo tempo, porque
Pedro parece ter horror ao sacrifício do touro, à crueldade da
tourada em si, podemos vê-lo, em contraposição, como menos
corajoso, porém, mais bondoso e amoroso que Maria e incapaz
de domar o “touro” figurado que ela representa (principalmente
aos olhos de Dom Afonso, que valoriza tanto a razão em detrimento dos impulsos passionais do filho).

A cena acontece na Praça de Touros Campo Pequeno, em
Lisboa, que a produção da minissérie teve a sorte de encontrar
no estado praticamente original, ainda sem cobertura de teto no
vão central, mantendo a cena ao ar livre. Hoje em dia, a locação
encontra-se coberta após reforma feita para que o prédio não
fosse demolido. Após a reforma, ele passou a abrigar outros ti219

pos de evento, tornando-se mais rentável, visto que praticamente não acontecem mais touradas na cidade. Pertencem à cena da
minissérie os elementos originais – cadeiras, ferragens do guar-

Figs. 16 e 17 - Fotograma extraído da minissérie em que se vê a atriz Simone Spoladore, interpretando Maria Monforte
em sua primeira fase, e imagem da locação desta cena, a Praça de Touros Campo
Pequeno, em 2014. Foto: Carolina Bassi.
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da-corpo, arquitetura e entalhes de madeira dos recortes vazados das passagens e molduras.

Figs. 18-21 - Fotograma da entrada de Pedro na Praça e fotos da locação em
que se pode ver o camarote principal da Praça de Touros com entalhes em
madeira, ferragens do guarda corpo e cadeiras originais, que foram utilizados na cena. Fotos: Carolina Bassi.

Na segunda fase de Maria Monforte, vemos o personagem exibir-se nas inúmeras festas em sua casa ou na sociedade, e despertar paixões nos homens de seu tempo. Usava lindos
vestidos de tecidos opulentos, muitos adereços caros e vistosos,
como brincos, colares, pulseiras, anéis e adornos de cabelo incrustrados de pedras caras. Uma pedra muito usada por ela é o
rubi, por seu alto valor e coloração vermelha. O personagem usa
em seu dia-a-dia um cordão dourado com um pingente em forma de gota com esta pedra que aparece em destaque em meio
aos vestidos decotados, desde a primeira sequência.

Fig. 22 - Maria em sua casa com Pedro, durante primeiro jantar oferecido a
amigos. Fotograma.

Seu figurino é próprio de uma mulher bem casada e vaidosa, que tem tudo o que quer de seu marido, gosta de se exibir
e de ser admirada. Impressionante é a cena do baile em que sua
indumentária é muito bela, mas exagerada para a sociedade da
época. O vermelho queimado do vestido e a ostentação de joias
marca fortemente a sua entrada com o marido e desgosta a sociedade, dita elegante, da época que tece comentários maldosos
no salão. No entanto, seu carisma e brilho, próprios, parecem
chamar ainda mais a atenção que as suas joias. Nem o príncipe,
centro das atenções na ocasião, resiste, e a convida para uma
dança. Inesperadamente, Maria causa inveja a todos os presentes que, subitamente, mudam de postura e acabam por desejar
aproximarem-se dela.
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Figs. 23-25 - Maria Monforte em cena do baile do príncipe. Fotogramas.
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Fig. 26 - Locação da sala dos espelhos no Palácio de Queluz onde se passou a
cena do baile. A construção se mantém com acabamentos originais, à exceção
do piso. Foto: Carolina Bassi.

Como o clima desta cena precisava ser de luxo para a recepção do príncipe austro-húngaro, a locação escolhida para o
baile foi o Palácio Nacional de Queluz, considerado uma pequena versão do Palácio de Versalhes, em Portugal, demonstrando
Fig. 26 - Locação da sala dos espelhos no Palácio de Queluz onde se passou a
toda
a influência
francesa
nos costumes
e gostosoriginais,
portugueses
da
cena do
baile. A construção
se mantém
com acabamentos
à exceção
do piso. Foto:
Carolina
Bassi.
época.
A sala
era toda
cheia de espelhos como na sala dos espelhos do palácio francês.

Já os trajes da terceira fase deste personagem são vulgares, acompanhando a trajetória de Monforte. Muito escuros, misturando vermelho e preto, exageradamente decotados, possuem
plumas e adereços demasiados chamativos como uma grande
rosa de tecido presa no penteado. Os cabelos longos meio-presos revelam todo o seu comprimento de modo desgrenhado –
tanto na cena em que Vilaça a encontra num bordel na França,
e ela ainda é jovem, quanto na cena de sua volta a Portugal, já
mais velha.
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Este figurino da volta, inclusive, assemelha-se muito a
uma mortalha e liga o personagem imediatamente à ideia de
morte eminente. Ela usa um véu rendado e negro sobre as abas
largas do chapéu cobrindo-lhe o rosto de modo funesto e vemos
ainda que este véu já está puído. Isto é, não apenas temos uma
impressão fúnebre desta cena e desta fase do personagem, como
também de que trata-se de uma morte iminente e desgraçadamente infeliz.

Já os figurinos de Maria Eduarda demonstram a altivez
do personagem. Muito educada, de modos finos, é sensível e inteligente, logo se distingue em meio às outras mulheres de Lisboa. Sabemos de seu passado miserável na Europa, mas, mesmo
assim, é difícil imaginá-la em qualquer situação que a destitua
de sua aura de perfeição. É comparada a uma deusa, como se os
pés não tocassem o chão ao caminharem sobre a terra. Para materializar todas estas impressões a respeito deste personagem
as cores usadas por ela são, quase sempre claras, principalmente, branco e creme, em tons perolados e acetinados nos vestidos
e nos acessórios, incluindo peles, mas há também um momento
em que usa um azul claro, ao mudar-se para a “Toca”, a quinta
comprada por Carlos para a amada e há outros momentos, menos especiais, em que usa preto.

Figs. 27-30 - Nos fotogramas acima, Maria Monforte em sua terceira fase. O primeiro no bordel francês, ainda jovem e, nos seguintes,
já mais velha quando retorna a Portugal, interpretada por Marília
Pera.
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Entre os figurinos masculinos destaco os de Dom Afonso, pela completa nobreza, refletindo seu caráter nobre e espírito digno. Usa ternos escuros, mas muitas vezes aparece em roupas claras, de tons de bege, creme e branco, até mesmo trajes
completos com cartola de mesma tonalidade, como na cena da
despedida na estação de trem, quando Carlos parte para a faculdade em Coimbra. Dom Afonso parece conter, em sua figura
e semblante, toda uma dinastia de costumes e princípios, o que
também se pode notar em sua casa, onde se exibe uma porção
de grandes quadros dos antigos e importantes homens daquela
família, tal como se exibisse, com orgulho, a sua história. Por isso
mesmo, o retrato de Pedro da Maia parece estar mais escondido, recolhido aos aposentos, como o da mãe, talvez para restar
apenas como uma lembrança terna, ou para se tentar afastar o
passado de que não se quer lembrar.

Figs. 31 e 32 - Nos dois fotogramas acima, Ana Paula Arósio, intérprete de Maria Eduarda em cena no cenário do Hotel Central.
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Figs. 33-36 - Fotogramas: acima, o primeiro da esquerda para direita, se vê D. Afonso e sua eterna amiga, D. Maria da Cunha; à direita, D.
Afonso e seu neto Carlos Eduardo ainda criança. Abaixo, o primeiro
mostra a despedida antes de Carlos embarcar para Coimbra; à direita, Carlos Eduardo, já adulto.
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Os figurinos de Carlos Eduardo são também bastante distintos, sua figura realmente assemelha-se à de um dândi como
imaginara o ator Fábio Assunção. Os tons usados são sóbrios,
marrom, verde escuro, bege e preto. Distinguem-se ligeiramente
dos figurinos do amigo João da Ega, que apresentam paleta semelhante, mas têm um aspecto mais romântico, com golas mais
largas nas capas, assim como o seu cabelo é bem mais volumoso e revolto, como seu humor e seu caráter, que são espaçosos e
barulhentos. Destaque para a peliça, tipo de sobretudo, vestida
sobre o corpo nu, disfarçado apenas pelo uso de colarinho e punhos, reforçando a necessidade de dissimulação que enfrentava
no momento. Em casa de Carlos, onde se encontrava hospedado,
costumava exibir em lugar do robe de chambre usual, uma túnica
chinesa sinal de seu apreço pelos exóticos ambientes do Oriente,
outro detalhe romântico. O monóculo, tão característico de sua
figura, acrescenta algo que espezinha as situações, de quem olha
tudo nas entrelinhas e não se deixa enganar, tem opinião própria.
Destoante de todo o restante da sociedade, apenas Dâmaso Salcede que, com sua obsessão por parecer chic, acaba por
parecer falso e piegas, com seus modos afrancesados e afetados. Remete-nos ao rococó francês, os tons claros de azuis, verdes, amarelinhos de seu vestuário, que também parecem usados
para, em vão, tentar trazer distinção e elegância ao cavalheiro, e
disfarçar o caráter enojante de sua personalidade invejosa. Para
completar, um acessório muito usado pelo personagem é um
lenço, pretensamente elegante, que a todo o momento enxuga
os lábios dando a impressão de que expele saliva enquanto fala,
ou, metaforicamente, que o lenço tenta conter o veneno expelido

constantemente de sua boca maldosa.

Figs. 37 e 38 - Fotograma em que pode-se ver Dâmaso Salcede em
seus trajes afrancesados, em frente ao Hotel Central
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A incrível precisão na reconstituição histórica da época,
constatada na concepção tanto dos cenários como dos figurinos, é mérito, sem dúvida, da figurinista Beth Filipecki, dos cenógrafos Danilo Gomes, Ana Mello e Maurício Rohlfs, do diretor
de arte Mário Monteiro, da consultoria de António Casimiro, e
do diretor Luiz Fernando Carvalho. Mas antes é também de Eça
de Queirós, dado que todos os figurinos e cenários da minissérie foram compostos de acordo com as minuciosas e abundantes indicações dadas pelo escritor em seu romance, que, como já
salientamos, pretendia retratar fielmente a realidade da época.
Reforçando a ligação com o texto original, quando foi iniciar este trabalho, Mário se lembra de que o diretor pedira a ele
que decupasse os cenários pelo livro e não pelo roteiro191:
“Mário, vamos jogar esse roteiro pro lado e, pra fazer esse trabalho de direção de arte e de cenografia, vamos focar no livro. Vamos ler e decupar o livro, traduzir exatamente o que está escrito nele”. Aí
eu realmente peguei o livro todo do Eça e comecei a
decupar tudo. E pelo menos, esse tipo de autor feito
o Eça, ele descreve com uma minúcia, né? Cada detalhe.192

Os figurinos dos personagens principais foram em sua
maioria todos confeccionados e os dos figurantes alugados de
191 Este foi o mesmo método de trabalho utilizado em Lavoura Arcaica e em Dois
Irmãos, que também são transcrições literárias, priorizando a obra original.
192 Entrevista concedida para a pesquisa em outubro de 2013.
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um acervo da figurinista portuguesa Maria Gonzaga. Esta prática de se ter acervos numerosos, a que se pode recorrer, compostos de peças antigas originais e réplicas, além de figurinos
confeccionados para outras obras, parece ser uma prática em
países europeus. Muitos dos figurinos dos filmes do diretor italiano Federico Fellini, por exemplo, encontram-se armazenados
em grandes acervos da Itália, que podem ser contatados para se
fazer uma mostra ou exposição. Outras peças menos especiais
podem ser alugadas para serem utilizadas em novos filmes ou
espetáculos teatrais, agilizando o processo com os figurantes em
grandes produções.

António Casimiro, profissional português requisitado
para auxiliar na escolha das locações e composição dos cenários
comentou em entrevista a esta pesquisa que opinou também no
caso de alguns figurinos, mas destacou que, embora houvesse
todo um rigor com a reprodução histórica, as mulheres da época
possuíam outro padrão de beleza: “Hoje não se pode fazer a tal
artista famosa estar gorda. Antes, gordura era formosura.” Assim, os corpetes apresentavam cinturas muito mais finas e corpos muito mais esbeltos do que provavelmente aqueles vistos à
época, acarretando ajustes nas modelagens. No entanto, o fato
não pode ser visto como descaso em relação à reconstituição
histórica, porque é possível aproximarmo-nos o máximo possível daquela indumentária antiga, sem ser possível que tenhamos
o mesmo corpo dos nossos antepassados – o que significa que às
vezes ajustes são necessários, justamente para nos aproximarmos mais de um resultado satisfatório.
Houve também um profundo cuidado na escolha das lo-

cações que representassem os locais indicados no livro. Mario
Monteiro procurou ser o mais fiel possível, decupando todo o
livro e depois, buscando refazer, em Portugal, os caminhos mencionados no romance. No entanto, foi obrigado a entender que,
sendo uma obra da literatura e, portanto, uma obra artística, sua
criação serve muito mais aos estados emocionais do personagem e às dinâmicas da narrativa do que à copia fiel da realidade.
Sobre este assunto, mencionou:
Se você vai observando, tem uma série de incoerências [geográficas] naquele texto dele. Até em relação
à planta da casa. Porque a gente foi fazer uma pesquisa em Portugal, Lisboa, e algumas coisas não batiam! Tinha uma caminhada que o personagem fazia,
do Casarão até chegar num outro ponto, no Rossio e
tal, e ele passava por umas ruas que não estão no livro, não tinha nada a ver com aquele trajeto! Então
aquilo é tudo, realmente, uma criação do Eça.193

Mario ficou verdadeiramente intrigado pois, no intuito
de reproduzir a planta da casa da família Maia exatamente como
descrito no livro, hora ou outra se frustrava pois algumas indicações espaciais se alteravam ao longo da narrativa. Sendo assim,
decidiu junto ao diretor fazer a casa como eram as casas da época e se justificou:
Eu estou falando isso justamente porque pra cons-

193 Entrevista concedida para a pesquisa em outubro de 2013.

truir, eu tenho que criar uma geografia, uma arquitetura primeiro. E é de onde a gente parte. A gente
pega um texto, começa a decupar, a ver, sentir a geografia da casa, como é que funciona, e [a geografia]
do ambiente, ou então dos espaços, inclusive nas locações externas também.194

Casimiro explicou que buscaram em Lisboa por palacetes, mas também deram buscas nos arredores. Ainda que alguns
fossem fictícios, houve um trabalho de comparação a partir dos
dados fornecidos pelo romance e os que ainda podiam ser encontrados em locais de Portugal nos dias de hoje. O objetivo era
favorecer o universo do autor e a atmosfera de sua história.

Figs. 39 e 40 - Fotograma da cena em que D. Afonso, em Sintra, vê Pedro acompanhado de Maria passar de carruagem. À direita, imagem completa da locação, a Quinta da Regaleira. Foto: Carolina Bassi.

194 Entrevista concedida para a pesquisa em outubro de 2013.
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Remontando antigas lembranças de Carlos, dos costumes
regionais portugueses, as colheitas se passam no Vale do D’Ouro
e a procissão religiosa em que o menino revida um comentário
maldoso de Euzebiozinho, se passa na entrada principal da vila
medieval de Óbidos, construída em 1380, que preserva muito
das características originais.

Figs. 41 e 42 - Entrada principal da vila medieval de Óbidos, em 2014. Fotos:
Carolina Bassi
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Figs. 43 e 44 - Fotogramas extraídos da minissérie em que se pode ver a cena
da procissão na locação apresentada acima e o efeito alcançado pela camada
histórica.

Ainda que esta tenha sido a produção que maior tempo
se manteve fora do país em produção até aquela data, apenas
a maior parte das externas foi gravada em Portugal, tendo sido
muitas das cenas internas gravadas no Brasil, em estúdio ou em
edificações antigas do Rio de Janeiro. Esta decisão facilitou a
produção uma vez que podiam ter mais controle sobre a decoração que fariam nos interiores e mais controle sobre o tempo que
durariam aquelas gravações. Um exemplo disto são as cenas do
Teatro São Carlos, de Lisboa, cuja fachada foi gravada na cidade
portuguesa e, no entanto, para figurar seu interior, foi escolhida
como locação o Teatro Municipal do Rio de Janeiro (construído

no início do século XIX seguindo o gosto exageradamente europeu, dos materiais à arquitetura).

Figs. 49 - Cena interna do Teatro São Carlos gravada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fotograma.

De acordo com estudos sobre este período, a decoração
era marcante no estilo das casas que se preocupava bastante
com a quantidade e escolha do mobiliário e dos objetos de seus
ambientes, assim como podemos notar na minissérie195. Há um
comentário feito por Jean Poirier (1999) que estuda a relação do
homem com seus objetos que diz o seguinte:
Figs. 45-48 - Espaços internos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fotos:
Carolina Bassi.

195 Podemos lembrar, inclusive, da quinta do Kraft, aristocrata inglês amigo de
Carlos Eduardo que lhe vendeu a propriedade repleta de bricabraques colecionados por ele. Era diversos objetos de época e ele dedicava aquela casa apenas para
guardá-las, tamanha a quantidade de objetos.
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Quanto mais se aproximava o fim do século XIX,
mais o tapeceiro suplantava o arquiteto. O estilo decorativo refletia o apego a tudo quanto fosse bugiganga e vestígio. Os salões de recepção tendiam a
tornar-se verdadeiros bazares, onde o dono da casa
expunha a mostra todas as riquezas sem atender à
beleza, raridade ou ao estilo: assim nascera no segundo Império aquilo a que poderíamos chamar de
“estilo vitrina” ou “enche-tudo” que desde então não
tem deixado e agradar. (POIRIER, 1999, p.162)

A presença e a diversidade de objetos são constantes na
transcriação, embora o que se note não seja esta exposição das
coisas sem atender a uma estética bem pensada. É sabido que os
objetos que mediam nossa relação com o ambiente físico, histórico e social, contam muito sobre os hábitos e estilo de vida de
uma determinada época e grupo social. Interessante observar
que podemos apreender os objetos em três níveis na compreensão da obra audiovisual: carregam uma significação dentro da
trama, são testemunhas de um tempo histórico e ainda despertam uma relação sinestésica entre espectador e obra. Luiz Fernando Carvalho compreende bem os três, e se destaca frente às
outras produções televisivas por entender a importância da relação sinestésica que os objetos provocam na apreensão de uma
história. Por meio da sinestesia, travamos uma relação próxima com o que estamos vendo e trazemos aquelas imagens para
mais próximo de nossas próprias experiências. Tomamos parte
na trama, mergulhamos nela com nossas sensações, terminando
de construí-la em nossa própria sensibilidade. Por este motivo é
que em seus trabalhos audiovisuais podemos observar os obje232

tos muito de perto, sentindo sua textura de maneira “tátil”, seu
cheiro, sua luminosidade... O recurso de lentes macro, que permitem tal aproximação e são muito bem utilizados por Carvalho
é essencial para que isso aconteça. Necessário, portanto, afirmar
também que não apenas a escolha dos objetos é importante na
composição da cenografia, mas também a escolha dos equipamentos tais como câmera, lentes, filtros e desenho de luz. A fotografia é absolutamente “parceira” da direção de arte na construção da visualidade de um projeto audiovisual.
É preciso falar também sobre o modo inevitável com
que a subjetividade se insere nas escolhas ao se estabelecer
uma reconfiguração histórica na transcriação da literatura
para o meio audiovisual. Há uma recriação das coisas e, em se
tratando de linguagem artística, há espaço para certas licenças
poéticas. O cenógrafo português António Casimiro, contudo,
parece desconsiderar o significado dessa diferença ao tecer
o comentário, quando entrevistado a respeito da veracidade
histórica da cenografia de Os Maias:

(...) A sociedade portuguesa na altura não era tão ostensiva. Os produtores brasileiros abusaram do luxo
talvez por exigência do diretor. Lisboa não era Paris,
nem Londres, tão pouco Viena de Áustria. Não ficou
retratado o ambiente lisboeta do fim do século XIX e
não quiseram aceitar muitos dos conselhos havidos,
embora o resultado final fosse uma beleza. (WAJNMAN e MARINHO, 2011, p. 114)

Mas em outro comentário de Casimiro, feito para Mario
Monteiro, ele fez com que o diretor de arte se lembrasse de que
se tratava de uma ficção e que aquele era o olhar de Eça de Queirós sobre a sociedade portuguesa da época. Um olhar crítico, inclusive, a partir do qual se justificam certas distorções em nome
da expressão de suas ideias. Esta é a prioridade e não o fator documental, ainda que este seja significativo.

Com a realização de Os Maias, o papel fundamental da
plasticidade parece ter sido compreendido, não apenas para
a reconstituição histórica e para resultar em uma retumbante
“beleza”, mas para se ter efetivamente uma transcriação poética
do romance para o meio audiovisual. Merece destaque a escolha meticulosa das locações para a conquista dos resultados observados. Importante observar o quanto estas escolhas também
compreendem um trabalho de cenografia. Os Maias, por essas
razões, parece ter constituído um passo definitivo para a gramática televisiva na medida em que aprimorou sua linguagem integrando os recursos visuais à construção da narrativa.
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Os processos de trabalho com Luiz Fernando por Mário Monteiro

Teve um cenário que eu fiz pro Luiz Fernando em Renascer, que foi um cortiço, uma pensão, que [...] ele
curtiu muito esse cenário. É interessante, foi porque
ele curtiu tanto que aquilo passou a ser o cenário
principal da novela. Por quê? Porque o cenário teve
uma identidade imediata com ele. Agora, quando eu
fiz o cenário, eu fiz pensando nele realmente, entendeu? Eu sei que ele gosta daquele cenário meio decadente, meio maldito, rico de detalhes... E que permitisse uma fotografia mais dramática! Então eu criei
uns nichos pra entrada de luz e tudo, para dar um clima mais dramático. Mas, na realidade, eu estava fazendo isso em função já do conceito que ele tinha em
relação ao trabalho.
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Esse cenário foi interessante porque ele nem viu [o
processo], ele só viu pronto. Porque não foi feito nenhum projeto específico. Esse cenário ele foi nascendo, assim, de um cenário que eu já tinha feito para
uma outra novela e reaproveitei. Aí, eu peguei esse
cenário e transformei completamente, é claro. O que
estava montado lá não tinha nada a ver com o anterior. Mas foi um processo, assim, de construir em cima
daquela estrutura que estava pronta lá. Aí eu comecei
a desmanchar a estrutura, comecei a criar ambientes
dentro daquela estrutura... Depois eu fui me animando, e comecei a criar os interiores lá, inclusive! O que
é muito raro. Na televisão, a gente geralmente faz só
as cidades cenográficas. E era na cidade cenográfica.
A gente faz só a parte externa, e a parte interna é feita no estúdio. Mas aquele cenário, você pensa, “poxa,
eu vou prolongar essa ideia aqui e vou fazer a parte

interna também, porque eu acho que o Luiz vai curtir
isso, por causa dos vazamentos, dos atores e tudo. ” E
não deu outra coisa, quando ele entrou no cenário, aí...
ele não saiu mais de lá!
[...]

Essa vivência que tem que ter no cenário, e eu comecei a criar umas histórias pra cada personagem também, e depois eu expliquei ao Luiz. Mas, ele captou na
hora. É gozado: “ah, eu já sei, aqui é o quarto de Fulana, aqui é o quarto de Ciclano...” Os personagens todos
ele identificou na hora. Porque eu criei uma linguagem pra cada um, uma historinha pra cada um. Mas
tudo sempre com a cabeça dele.

Nessa série, Dois Irmãos, que a gente vai fazer, eu sugeri pra ele uma ideia, uma coisa que estava na minha
cabeça. Ele estava preocupado com uma construção
que a gente tem que fazer e com a posição do sol. Ele
queria que eu fizesse um estudo para saber a posição
do sol durante o dia, na época que ele vai gravar lá e
eu fiz esse trabalho. [...] E aí, eu saquei, de repente,
uma ideia. O personagem principal no livro é a casa.
Que é uma casa que vai entrando num processo de decadência durante o trabalho. E eu disse assim “ô, Luiz,
e se eu fizesse essa casa giratória? ” O cenário. Quer
dizer, eu vou plantar esse cenário lá, eu vou botar ele
giratório, porque daí de acordo com a luz, a gente vai
movimentando o cenário. Assim, você vai ter sempre
uma luz favorável. Isso foi um desafio “quase utópico”,
mas [...] agora ele só pergunta pela tal casa giratória
que tem que, inclusive, estar em volta de uma árvore...
A gente já arranjou essa locação, agora o grande desafio é resolver tecnicamente isso, que a gente sabe que
vai pesar umas 20 toneladas, entendeu? E eu tenho

que mover aquilo!
[...]

O diretor de arte, ele é um pouco executor, mas
nesse universo, você tem uma possibilidade muito grande de criar!
[...]Eu vou fazer um cenário circular, porque os personagens eles são circulares também, a ação é circular
naquela casa, é tudo em torno daquele pátio da casa
do caseiro, da sala. Então essa arquitetura já está sugerindo uma coisa circular. E isso vai girando, embora
você não vá perceber no ar, mas esse cenário vai girar.
E os personagens, todos eles, se movimentam sempre em círculos ali naquela casa, em vai e vem permanente. Então, eu acho que isso daí já determinou
uma linguagem. E o tratamento visual a gente já vai
fazer de acordo com o livro. Mas o básico é que a arquitetura do programa já está construída – na cabeça,
é claro, mas já está construída. Isso é contribuição
minha, por exemplo. E ela está correspondendo a
um pensamento do Luiz que estava com dificuldade de localizar a casa em relação ao sol.
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3.5.3. Hoje é dia de Maria
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3.5.3.1. Microssérie Hoje é dia de Maria, de Luiz Fernando Carvalho

O homem é um grão na imensidão da Terra. E não
erra quem diz que a Terra é um grão de poeira no
universo e que meu verso é nada, comparado a tais
grandezas.
Mas digo, com certeza, meu verso comparado à vida
tem alto valor, pois há de ficar, quando a minha vida
se for.
Então, me respondam, por favor, qual o valor mais
alto: o universo, a Terra, a vida ou o verso?
É verdade que o homem é um grão na imensidão
da Terra, mas é um grão que guarda em si a vida, o
amor e o verso.
Então, se dá o reverso. O grão de pó ganha grandeza e nós ganhamos a certeza que a poesia indica: as
eras do universo passam, e o homem que ama, fica.
(Fala de Quirino em cena da primeira jornada – disco 2 do DVD da microssérie.)

Para empreender a análise de uma obra tão rica e complexa como Hoje é dia de Maria, foi necessário primeiro entender
de onde veio o desejo do diretor e de sua equipe de criadores de
cumprir esta grande “jornada”. E, tendo entendido quais eram
as buscas, os objetivos desta obra, foi primordial entender o seu
conceito, a fim de que se pudesse compreender seus desdobramentos no planejamento da direção de arte e, consequentemente, na execução da cenografia e dos figurinos.
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Depois, como na obra havia sido feito o resgate de tantas
histórias fantásticas, foi necessário investigar as raízes de pelo
menos algumas das principais apontadas na microssérie. Norteadoras do caminho da protagonista, tais histórias influenciaram
na concepção da cenografia, dos figurinos e da direção de arte
como um todo. Para um delineamento mais claro dessa concepção, foi importante também a investigação da influência de linguagens artísticas e estilos de pintores que foram tomados como
referência para o desenvolvimento deste trabalho.

3.5.3.2. Enfim, Hoje é dia de Maria, porque “o que há de
ser tem muita força!”
Projeto antigo de Luiz Fernando Carvalho, a microssérie
Hoje é dia de Maria demorou a ser produzida. Desde a primeira iniciativa do diretor, houve um longo intervalo, que podemos
considerar como um tempo de maturação do projeto. Luiz Fernando queria empreender com este trabalho, uma busca pela infância perdida em nossos tempos, aquela que parece não mais
existir, com todas as aventuras e descobertas, toda a poesia das
pequenas coisas, toda a numinosidade das grandes e pequenas
invenções. Pode-se pensar nesta infância como fase da vida, mas
também na infância do Homem, no sentido de suas qualidades
primitivas e mais inconscientes, resgatando a ancestralidade de
seus anseios mais profundos, de sua atenção para a natureza ao
redor e à sua própria, em conexão.
Para realizar esta ideia, em 1995, o diretor encomendou

a Carlos Soffredini196 um roteiro para um especial a ser exibido
pela TV Globo. Soffredini foi escolhido devido ao seu cuidado e
interesse em explorar a pluralidade de vozes de nossa cultura.
Ele costumava utilizar, como base para seu trabalho, contos populares registrados por Câmara Cascudo (Contos Populares do
Brasil) e por Sílvio Romero (Contos Tradicionais do Brasil), e
não se bastava na adaptação literária, apreciando fazer experimentações de linguagem. Buscando a oralidade da contação de
histórias, o roteirista fez um profundo estudo dos dialetos dos
“caipiras típicos”, retirando o vocabulário específico dos estudos empreendidos por Amadeu Amaral. (SOFFREDINI, Renata,
2005.)

Originalmente, seria apenas um especial, mas dada a riqueza encontrada pelo forte trabalho de pesquisa desde o princípio, era mais do que justo que o projeto ganhasse um espaço
maior. Ele não entrou no ar em 1995 e, com o falecimento do
roteirista em 2001, Luiz Fernando, que não desistira da ideia,
entregou a empreitada ao dramaturgo teatral Luis Alberto de
Abreu197, escolhido graças ao seu trabalho de pesquisa da comédia popular brasileira e do folclore nacional. Ele adaptou o roteiro original de 60 minutos, transformando-o em oito capítulos
para a microssérie. Segundo o dramaturgo, o aceite ao convite
se deu por já conhecer e admirar os trabalhos de Soffredini e de
Luiz Fernando, além de, principalmente, ter o maior interesse
196 Carlos Soffredini (1939 – 2001): Santista, autor de roteiros para rádio, televisão e cinema, foi também diretor e pesquisador. Sua obra enfocava a cultura popular brasileira.
197 Luis Alberto de Abreu (1952 - ): Paulista, dramaturgo, roteirista para TV e cinema, é também pesquisador, professor e consultor de dramaturgia.

em levar para a TV mais da nossa cultura, considerando um desperdício ela ser tão vasta e tão pouco explorada por esta mídia.

Sendo um profissional de teatro, Luiz Alberto estreou na
TV com a microssérie e ajudou a trazer para a este veículo a
sua porção de colaboração ao hibridismo de linguagens artísticas cultivado pelos trabalhos de Luiz Fernando. Esclarecendo, a
obra foi apresentada na TV em duas jornadas. Na primeira, trabalhou com a sonoridade da poesia popular, elaborando a linguagem com musicalidade. Na segunda jornada, transformou a
poesia em música, construindo uma narrativa musical.
A incidência tão forte de músicas na microssérie, principalmente na segunda jornada, se deve a uma influência do espetáculo musical brechtiano. Luiz Fernando estava interessado em avançar na linguagem televisiva e, para isso, neste caso,
apoiou-se na linguagem épica do teatro de Bertolt Brecht, que se
vale muito da música em meio à narrativa com fins pedagógicos.
Assim como o diretor alemão, Luiz Fernando quis usar a música como elemento épico para ampliar o impacto dos diálogos e,
consequentemente, da própria narrativa. Luiz Fernando estava
preocupado em trabalhar um conteúdo mais educacional, sem,
no entanto, perder-se da noção de fabulação e de espetáculo.

Mas erra quem pensa tratar-se de uma microssérie voltada ao público infantil, pelo fato de a protagonista ser uma criança, pelo resgate de histórias fantásticas e até de contos de fadas.
As intenções educacionais em relação ao público são relativas a
todas as idades e classes sociais. Segundo as palavras de Abreu
(2005), “É o cômico junto com o dramático, o lúdico com o pedagógico; essa mistura é uma característica da cultura popular. Nas
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histórias infantis, por exemplo, encontram-se aspectos místicos
extremamente profundos, aspectos pedagógicos.” E o trabalho
com a cultura popular, então, favorece muito essa abordagem
desejada, antes de tudo, pelo diretor da série.

Visando realmente alcançar a todos e, não se esquecendo de que pertencemos a um país incrivelmente vasto e diversificado, o diretor resolveu bem esta questão, dividindo a microssérie em duas jornadas. A primeira voltou-se para o universo rural
e a segunda, para o universo urbano. Abrangeu tanto os tempos
mais arcaicos como os mais contemporâneos, e questões que remetem a todos nós, sem localizar a narrativa em nenhuma localidade específica.

A protagonista nos lembra Macunaíma, o personagem de
Mário de Andrade, a encontrar figuras tão representativas de
nossa brasilidade por suas andanças e as mais inusitadas soluções para contornar os obstáculos da caminhada (PUCCI JR,
2010). Mas a protagonista também nos lembra a boneca Emília,
um outro personagem da nossa literatura, criado por Monteiro Lobato. Com um comportamento sempre corajoso e cheio de
personalidade, enfrentava as situações mais difíceis sem medo
dos perigos, tinha ideias ousadas, tal como Maria, porém, com
um espírito irônico, quase cínico. No Sítio do Pica-pau amarelo,
também contracenavam os mais curiosos personagens da cultura popular, resgatados por Lobato em sua obra. Embora Emília
fosse uma boneca de pano, animada por um encanto, funcionava como alter ego do escritor e, aparentemente inofensiva, era
a porta-voz de seus pensamentos e críticas à sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, estava voltada para a infância, trazen240

do à tona elementos particulares de nossa cultura por este viés.
Apesar das semelhanças, é significativo apontar a diferenciação
de Maria em relação à Macunaíma e Emília: sua retidão, não importa o que aconteça.

3.5.3.3. Conceito e estética
Em Hoje é dia de Maria, a protagonista se depara com inúmeros personagens pelo caminho das “franjas do mar”, em sua
procura pela mãe, e depois, em sua tentativa de voltar pra casa
na segunda jornada. Cada um dos personagens que conhece se
refere a um elemento de nossa cultura, acrescentado à trama
como num bordado – o sertanejo, o retirante, a feiticeira, o nordestino, o mascate português, o mascate árabe, o teatro mambembe, o Diabo e seus disfarces, a Nossa Senhora da Conceição
(santa de devoção da protagonista), os índios, os negros, os meninos carvoeiros, os camponeses etc. Seus trajes e texturas nos
traduzem, com riqueza de detalhes e micro tons, a sua origem e
suas potencialidades.

O mesmo se passa com a cenografia. Para alcançar tal feito, a microssérie conta com recursos mecânicos artesanais, mais
primitivos e menos tecnológicos, de representação. A narrativa
passa por uma série de histórias fantásticas, resgatando causos
populares, lendas, contos de fadas, histórias religiosas cristãs e
pagãs e mitologias arcaicas, sem prender-se a nenhum tempo
específico nem a um lugar em especial. Ainda que tenha havido
uma caracterização do espaço como um ambiente de interior e,

em alguns casos, parecido com o interior do nordeste brasileiro, com seu território agreste, e mesmo que se tenha caprichado
na prosódia entoada pelos atores, o interior retratado aqui é o
interior da imaginação de cada um. Pois, assim como afirma o
cineasta russo Tarkovski (TARKOVSKI, 2010), “Estamos diante
de um paradoxo: a imagem constitui a mais plena expressão do
que é típico, e quanto mais plenamente ela o expressar, tanto
mais individual e única ela se tornará. Que coisa extraordinária
é a imagem!”. Tudo foi representado com muita brasilidade sim,
mas obtendo-se um resultado bastante universal.
Sim, aqui tem uma afirmação do inconsciente brasileiro, do subterrâneo brasileiro, com a liberdade de
não ser regionalista. [...] o fio que está conduzindo
toda a história é o fio da infância, o fio da memória.
Mas se tivesse que resumir tudo em uma única palavra, seria ancestralidade. A ancestralidade é algo
que nos permite imaginar mais do que copiar. Sentir
mais do que descrever e explicar. A ancestralidade é
uma metáfora acessível a todos nós e que deve, assim como hoje se faz com os bíceps, ser exercitada.
A ancestralidade transpassa fronteiras e, inexplicavelmente, como ela só, uniu João Cabral a Sevilha,
João Gilberto ao jazz, Ariano Suassuna a Cervantes.
A ancestralidade é o que há de mais moderno e ao
mesmo tempo mais arcaico. [...] Tudo se reflete na
ancestralidade, seja ela biológica ou espiritual. É
uma memória lúdica que nos habita, pois sobrevive
das nossas primeiras memórias. E se o artista estiver sob o espírito da coragem – este sim, capaz de
impulsioná-lo na direção certa, essas lembranças de
infância e tantas outras imagens que vimos e vive-

mos com o frescor de uma primeira vez, ressurgirão
para a batalha diária contra as máscaras fáceis do
modelo que nos é imposto. (CARVALHO, 2005)198

O estado em que a nossa sociedade se encontra, portanto,
parece ter sido o estímulo maior para que se realizasse este trabalho e se resgatasse, ou se tentasse resgatar, todo esse tesouro
cultural e humano que parece haver ficado esquecido por detrás
das tais “máscaras fáceis”, que são as mais habituais.

A história passa por várias transformações durante seu
desenrolar, mas começa e termina mais ou menos no mesmo
ponto. Isto retoma uma ideia de circularidade, muito presente
nas representações artísticas e sagradas de diversos povos pelo
mundo e nas histórias populares, tradicionalmente narradas
por gerações.
A circularidade mencionada é evocada de certa forma
também em nomes de lugares ao longo da peregrinação de Maria, tais como: “Cia. Teatral Vai-e-Volta” e “Parque de diversões
Borandá” pelo qual ela passa e retorna ao fazer, sem querer, o caminho de volta para casa. Está presente também em algumas cenas como naquela em que o Diabo invoca seus poderes para roubar a infância de Maria: ele desenha no chão um círculo de fogo.
Diante disto tudo, a cenografia que, inicialmente, estava sendo construída em um estúdio convencional, retangular,
teve sua preparação repensada. Em meio ao processo e imersa
198
Entrevista
disponível
em:<http://hojeediademaria.globo.com/
Hojeediademaria/0,23178,4118-p-203540,00.html> Acesso: 30 dez. 2013.
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no conceito da obra, a diretora de arte e cenógrafa, Lia Renha,
teve a ideia de utilizar um estúdio circular para servir de suporte àquela história. Em 360 graus, a construção dos planos faria
com que a caminhada parecesse infinita. A sugestão foi imediatamente acatada pelo diretor, Luiz Fernando Carvalho, que ficou
fascinado com a adequação desta ideia ao conceito do projeto e
com o desafio que ela representava. Lia já havia observado que
uma construção idêntica havia sido feita no Rock in Rio, e sabia
ser perfeitamente possível sua construção para dar suporte, inclusive para os equipamentos de iluminação. O diretor de fotografia, José Tadeu Ribeiro, também foi um dos que primeiro
apoiou a ideia do domo, prevendo a maior liberdade de criação
que ele proporcionaria. Sendo assim, a equipe de arte entrou em
contato com a mesma empresa que havia construído aquela estrutura para o evento e erigiu o domo. O trabalho demandou 25
profissionais e cerca de 2 meses para ficar pronto, as dimensões
do domo eram de 12 metros de altura por 55 metros de diâmetro para a microssérie.

Figs. 1 e 2 - Fotogramas extraídos do Making of da microssérie em que se vê a
instalação da iluminação e do ciclorama no domo.
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Neste cenário, foi instalado um enorme ciclorama de tecido, que funcionava como uma espécie de fundo infinito sendo constantemente pintado pela equipe do pintor de arte Clécio
Régis. Esse recurso, de repintar conforme a necessidade, proporcionou um céu mais de acordo com cada cena a ser gravada,
fazendo surgir céus de amanhecer, de entardecer, com ou sem
nuvens, uma paisagem mais árida, algum vilarejo ao longe, ou
simplesmente algumas árvores... Tudo isso sem que o ciclorama precisasse ser trocado. Muitas vezes, este recurso colaborou também para a composição da cenografia tridimensional
que, dessa forma, não precisava ser inteiramente construída. Ao
olharmos de relance, não sabemos se as árvores de fundo são
tridimensionais também ou se são pintadas, assim como a casa
de Maria que possui uma parte tridimensional e outra bidimensional, pintada sobre este telão.

Em outras vezes, o recurso da pintura explicita de fato a
criação, a fuga do naturalismo, e aproxima a microssérie de outras artes como o teatro:
Eu digo que Hoje é dia de Maria é o teatro mais antigo do mundo. E a questão é como esse teatro mais
antigo, como este circo, dialoga com algo novo que
é a linguagem eletrônica, a linguagem da televisão.
(CARVALHO, 2005, Making of de Hoje é dia de Maria)

Figs. 3-5 - Fotogramas extraídos da microssérie em que se vê o ciclorama pintado de acordo com cenários diferentes.199

199 Todas as imagens de Hoje é dia de Maria utilizadas neste trabalho
foram extraídas do próprio DVD da microssérie, com exceção das que
forem sinalizadas como oriundas de livros e sites.

Com a existência de tantas imagens pintadas, não erra
quem enxerga a aproximação da visualidade dos cenários da
“Terra do Sol a pino”200 com algumas telas de Cândido Portinari. O pintor também foi uma das fortes referências do diretor,
Luiz Fernando, ao conceber este projeto. Basta dizer que cha200 Um dos locais por onde Maria passa na busca das “franjas do mar” na primeira
jornada.
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mou João Portinari, o filho do artista, para dar um seminário sobre a obra de seu pai para todo o elenco e equipe de produção, a
fim de facilitar a imersão de toda a equipe no universo de Maria.

Figs. 6 e 7 - Brodósqui (1942) e Baile na roça (1924)201

201 Fonte: Site oficial do pintor Candido Portinari <http://www.portinari.org.br/>
Acesso: 09 jan. 2014.
As imagens referentes a Candido Portinari fora extraídas todas deste site.
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Figs. 8 e 9 - Menina sentada (1943) e Maria sentada em sua casa no sítio (fotograma de ...)

Figs. 12 e 13 - Um dos três cangaceiros que interpelam o pai de Maria e tela,
Cangaceiro (1955)

Figs. 10 e 11 - Zé Cangaia vendendo apitos de chamar-pombas, Vendedores de
passarinhos (1959)
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Figs. 16 e 17 - A floresta noturna que saiu de dentro do coco e tela de Portinari
Floresta (1942)
Figs. 14 e 15 - Maria encontra os retirantes que desistiram de da viagem e a
tela, Retirantes (1944)
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O domo permitiu também movimentos de câmera mais
amplos, com grua, além de ter dado muito mais liberdade e segurança aos efeitistas para trabalharem com elementos naturais
tais como fogo e água, pois, afinal, o chão foi mantido de terra

mesmo. Acrescentou-se apenas areia, pedras, pedriscos, musgos, e o restante da vegetação conforme o ambiente que se desejava criar. Bosques e rios foram criados de forma completamente orgânica.

A iluminação também foi privilegiada por este estúdio especial, pois também deu muito mais opções para os equipamentos serem pendurados e, consequentemente, para a incidência
da luz nas superfícies pintadas, nos personagens, nos galhos das
árvores etc., às vezes, até em contraluz. Os efeitos de iluminação
alcançam um resultado plástico muito bonito e próximo ao de
uma pintura.

Em Hoje é dia de Maria, percebemos a presença do primitivo contador de histórias por meio não apenas das narrativas que nos são expostas pelas ações em si, mas também por
meio de um narrador, que vai contando-nos o que vai acontecer
e comentando conosco, com muita informalidade, os fatos ocorridos, tal como se estivesse na sala de nossa casa, como antigamente se fazia à noite, antes de dormir. Tal impressão é reforçada pela escolha deste narrador, que além de ser uma mulher, é
mais idosa, conferindo às histórias uma sabedoria e um aconchego próprios de uma avó. Curiosa junção de passado e presente, pois sendo apresentada num horário bastante avançado,
a microssérie era vista exatamente antes de dormir. Em vez de
estarmos ao pé de nossa avó, ouvindo uma história sobre nossos
antepassados, estamos diante da televisão, com sua linguagem
eletrônica, a cumprir este papel.
Figs. 18 e 19 - Maria atravessando riacho que corta o sítio e o Diabo desenhando o círculo de fogo no chão para roubar a infância de
Maria. Água e foto eram trabalhados neste estúdio com segurança.

Nessa tradição oral de se narrar histórias - reais, inventadas ou que misturem realidade e fantasia - podemos lembrar
também da literatura de cordel, que teve sua origem mais arcaica nas contações de histórias que entretinham pessoas nos
espaços públicos na Idade Média. Essas contações eram muitas vezes musicadas, valendo-se do canto, construindo rimas ao
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contar os causos ou até acompanhando a contação com algum
instrumento musical.

Também o conteúdo deste tipo de histórias é resgatado.
Podem-se observar durante as duas jornadas (principalmente
a primeira), a luta constante do bem contra o mal, do claro contra o escuro, sem nuances, como nas xilogravuras que costumam
ilustrar a literatura de cordel. Os recursos, tanto visuais quanto
da própria narrativa, combinam com a inocência e a pureza da
percepção da infância, com a simplicidade inerente a esta fase
da vida. E sendo assim, a artesania é a palavra de ordem neste trabalho, cuja inspiração maior foi, nas palavras do diretor, a
vida.
O psicanalista Carl G. Jung, que se ocupou por muito
tempo com a questão Bem x Mal presente em todos e em tudo,
diz algo que parece combinar com esse antagonismo, há pouco
apontado, e inerente àquelas histórias e à própria vida:
A triste verdade é que a vida do homem consiste de
um complexo de fatores antagônicos inexoráveis: o
dia e a noite, o nascimento e a morte, a felicidade
e o sofrimento, o bem e o mal. Não nos resta nem a
certeza de que um dia um destes fatores vai prevalecer sobre o outro, que o bem vai se transformar em
mal, ou que a alegria há de derrotar a dor. A vida é
uma batalha. Sempre foi e sempre será. E, se tal não
acontecesse, ela chegaria ao fim. (JUNG, 1964, p. 85)

248

Esta é exatamente a aventura que vive Maria nesta histó-

ria, a batalha da vida. Ela luta para que o mal não prevaleça sobre a terra, para que a sombra (ou alma) das pessoas não seja
roubada por Asmodeu, nem a dela própria. E não é essa também a nossa luta diária, para que não suguem a nossa alma ou a
nossa liberdade de ir e vir? Tal fato nos faz lembrar o Fausto, de
Goethe, profundamente estudado por Carl Jung, em que o Diabo
negocia a alma com o personagem central. Nota-se o mesmo paradoxo: é o bem dentro do coração humano que, ameaçado pelo
Diabo/Mefisto (mal), move o homem para frente e impede que
ele esmoreça na caminhada. Pois, como o homem não quer ceder às negociações de Mefisto, que o seduz com facilidades para
as conquistas de seus objetivos, move-se, assim, sozinho, com
maior estímulo para alcançá-los sem aquela ajuda malévola.
Para que haja o claro, parece que sempre precisamos do escuro.
Parecem ser duas metades inexoráveis da vida.
Sobre quem vence ao final da história, a pesquisadora Eloá
Heise, autora de um estudo sobre o mito faustiano, faz a seguinte
consideração:

Quem ganha a aposta? A ação no âmbito terrestre
deixa essa pergunta sem resposta. Na moldura celeste, contudo, os anjos, na atmosfera superior, levam a alma imortal de Fausto: “Quem aspirar, lutando ao alvo / À redenção traremos”. (HEISE, 2010)

Maria, ao desmaiar com o “febrão” ao final da segunda jornada, parece estar sucumbindo a tantas provas. Mas, enfim, pela
pureza de suas intenções, pela persistência em se manter “lutan-

do ao alvo”, vence o terceiro cavaleiro e se recupera.
Assim, Fausto, ou o homem, é salvo, há a redenção;
paralelamente é condenado a ser um eterno insatisfeito, o destino do homem moderno. A grande resposta está, pois, na pergunta que não cessa; a vida
só adquire sentido no movimento constante: criação
é ação. (HEISE, 2010)

Para combater o Diabo, é necessário estar em movimento constante. Se pensarmos na Nossa Senhora, ela aparece sempre junto às águas correntes, em movimento em direção do mar.
Assim, a ação é criadora e recriadora. Quando Maria anda pelo
mundo, da primeira vez, e se depara com as mazelas que desconhecia até então, inicia um movimento de tentar tirar o mundo daquele avesso assombroso. Quando está regressando pelo
mesmo caminho da primeira viagem, encontra algumas coisas já
diferentes. Mal acredita no que vê – mudanças que só ocorreram
porque seus passos inquietos não se acomodaram e permaneceram na busca, mudando cada pequena injustiça no caminho,
lutando contra cada tristeza que fere a alma.

3.5.3.4. A construção plástica dos personagens
Alguns dos personagens que figuram, principalmente na
primeira jornada, são característicos deste tipo de história. O
principal deles, o Diabo, é também denominado como Asmodeu

ou “Sete peles”. Assim como muda de faces, possui também vários nomes e, na primeira jornada da minissérie, vai surgir na
pele de sete figuras. A caracterização, portanto, muda conforme ele se disfarça para confundir as pessoas, mas, mesmo assim, sempre há alguns elementos que nos permitem identificá-lo
como Diabo. Um deles é a paleta, na qual não pode faltar algum
tom da gama do vermelho. Há sempre tons variados desta cor,
seja em grandes porções, como na pele do ator Stênio Garcia,
que interpreta a “matriz” dos outros Diabos, seja nos cabelos e
barbicha de todas as setes figuras, que são sempre ruivas. Chapéus também são usados para disfarçar os chifres que eles têm
na cabeça, e mudam o modelo conforme o tipo do personagem
em que ele encarna. Quando na pele do mágico, usa cartola;
quando na pele dos matutos, um chapéu humilde de couro envelhecido e surrado; quando na pele do toureiro, um chapéu de
abas mais largas e rígidas, estruturado. O único que não usa chapéu é o Asmodeu primordial, que conserva, inclusive, aspectos
do arquétipo animalesco que o Diabo tem. Ele possui patas de
bode, chifres, o tronco de homem, pintado de vermelho, o que
nos dá a impressão de uma outra pele, não humana, e os braços
pintados de marrom escuro, parecendo patas e destacando os
gestos do ator. Seus cabelos também se assemelham mais a pelos do que a cabelos humanos. Esta caracterização selvagem se
completa com a interpretação de Stênio Garcia, que comentou:
“O Luiz Fernando queria que tivesse uma coisa muito animalesca. Por isso trabalho muito com os sentidos: o tato, o olfato.” E
seus trejeitos ganham ares de um animal nervoso.202
202
Disponível
em:
<
http://hojeediademaria.globo.com/
Hojeediademaria/0,23178,4118-p-203540,00.html> Acesso: 30 dez. 2013.

249

Figs. 20 e 21 - Stênio Garcia interpretando o Asmodeu primordial

Vavá Torres, o profissional de caracterização, relata que
foram feitas máscaras animalescas também, mas o diretor deu
preferência para a pintura na própria pele do ator. O arquétipo
do Diabo pareceu, assim, ainda mais forte, pois que verdadeiro.
Os chifres eram vestidos, pois estavam incorporados a uma peruca, que mantinha os cabelos longos apenas no eixo horizontal
da cabeça. As patas traseiras de animal foram produzidas por
uma calça de pelos marrons, arrematadas por uma botinha de
látex, em formato de pé de bode.
Esperto, Asmodeu alterna aspectos de vaidade e de humildade nos sete personagens que encarna. Como os matutos jovem
e velho, ele é simples e humilde, já na pele do toureiro, é char250

moso, com trajes cheios de brilhos; na pele do mágico é nobre,
usando gola de rufos, cartola, capa longa e esvoaçante; na pele
do marinheiro é sedutor, tentando encantar com seu olhar, voz
aveludada e por demais empostada, como se fosse um cantor de
musical americano a la Sinatra. Um traço comum é que todos
eles possuem os olhos delineados com lápis, alguns mais marcados, outros mais sutis, mas sempre contornados, dando maior
destaque ao olhar diabólico, ardiloso e ambíguo do demônio.

Figs. 22-27 - Asmodeu Bonito, Asmodeu Sátiro, Asmodeu Brincante, Asmodeu
Mágico, Asmodeu Velho, Asmodeu Poeta.
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Na segunda jornada, há mais cinco aparições personificadas do Diabo. A primeira é como Asmodeu Cartola, chefe do Teatro de Variedades onde explorava bonecas-bailarinas e onde vai
explorar Mariazinha como dançarina (lá “rebatizada” de “Piano
Baby”). Ele é quase como um dono de circo, apenas um pouco
mais refinado. Ele usa um nariz avermelhado e alongado num
formato fálico, o que se justifica devido ao caráter de sedução
dos Diabos, que é sempre muito importante para eles como artifício de atração de suas “vítimas”. Asmodeu Cartola, como o
próprio nome aponta, usa cartola, como seria próprio de um homem distinto em uma cidade daquele (aparente) período. Usa
também casaca de veludo roxo, com duas fendas traseiras e bordados dourados na frente, calça combinando com a casaca e uma
bengala. As cores predominantes são o vermelho e o roxo, que é
resultado de uma adição de vermelho e azul, isto é, um vermelho
resfriado. Um dos artifícios desse Diabo é se mostrar bastante
extravagante e rico, como a fachada de seu Teatro de Variedades,
prometendo alegria, sucesso e dinheiro a quem trabalhar com
ele. É o que ele propõe a Maria, que anda faminta pela cidade,
sem grandes alternativas e, sem saber com quem estava tratando, se emprega no Teatro de Variedades.

Figs. 28-30 - Asmodeu Cartola convencendo Maria a entrar no Teatro de Variedades; pela janela, irritado com a Dona Boneca que
está velha e ele jogara fora; e a fachada do Teatro, sobre a qual incide uma luz arroxeada, cor de Cartola.
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Muito associado a feitiçarias e ao lado sombrio das coisas,
o arquétipo do gato também é usado como referência para a caracterização do Diabo. Na segunda jornada, ele aparece em duas
ocasiões: quando é interpretado por Letícia Sabatella e quando
é interpretado por Ricardo Blat, que faz o papel de comparsa do
Cartola. O gato traz em si certa ambiguidade, pois parece dócil,
mas tem personalidade própria, não podendo ser domado e podendo surpreender a todos com suas reações temperamentais.

Figs. 31 e 32 - Asmodeu Piteira antes, no Teatro de Variedades.

Em seu figurino, o vermelho é marcante nas calças e no adereço
de cabeça. O formato com dois arcos sobre a testa amplia a expressão ardilosa do Diabo, como se levantasse a expressão de
seus olhos e sobrancelhas, suavizados pela maquiagem. Os únicos elementos que o aproximam de um felino são os bigodes e
uma cauda mais longa, adaptada à casaca negra, alongando as
fendas traseiras.

Figs. 33 e 34 - Mudanças sutis na caracterização de Asmodeu Piteira
transformado em gato.
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Assim, o personagem do Asmodeu Piteira (Ricardo Blat),
embora se arrependa dos males que causou, não consegue se libertar de certo instinto ruim que carrega dentro de si. Ele é incapaz de fazer uma bondade por completo.
Asmodeu, quando se transforma na gata, Asmodeia, vem
“cuspida”, arremessada pela boca de uma serpente de chifres
que habita o Mar do Esquecimento. Interpretada por Letícia Sabatella, Asmodeia é totalmente sedutora, usa cabelos meio longos, pretos com franja, carrega nas mãos um balão vermelho,
possui um nariz vermelho de clown, mas bem alongado, num
formato fálico. Ela é muito expressiva e até cômica, no seu exagero de sedução sobre Chico Chicote, ao tentar convencê-lo de jo-

gar-se no Mar do Esquecimento. (Ela fica se esfregando e produzindo gemidos sexuais, num comportamento que poderíamos,
mais uma vez, associar ao dos gatos que se esfregam nas coisas
quando querem agradar a alguém e produzem seus miados, agudos e moles). Dessa forma, toda aquela doçura citada, ligada ao
universo infantil, está misturada a elementos sexuais que dão a
ela um ar um pouco perverso. Em seu traje, há outros elementos que sublinham esta característica: a calcinha muito cavada
por baixo de meias-arrastão, o salto alto, o decote avantajado e
o pingente no bico dos seios por sobre o corpete cor da pele. Visualmente, as orelhas do gato ficam para cima e também podem
parecer pequenos chifres.

Figs. 35-38 - Asmodeia se exibindo para Dom Chico Chicote para tentar convencê-lo a se jogar no
Mar do Esquecimento.
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Há ainda outras representações de Diabo ao longo dos
episódios, passando por outras simbologias, segundo diversos
arquétipos que se pode colher nas simbologias culturais, como,
por exemplo, a “serpente de chifres”. A palavra “serpente” em
grego é drakon e também significa dragão. No Mar do Esquecimento, em que Asmodeu quer que Maria e Chico Chicote se joguem, esquecendo tudo sobre si, sobre sua infância, seus sonhos
e valores, seu passado e pessoas queridas, está um dragão, que
mais parece uma serpente de chifres. É um elemento que funciona muito como um prolongamento do Diabo naquele espaço, devorando nada mais, nada menos que a alma das pessoas.

O modo de representação deste personagem, assim como
do mar, é bastante artesanal e nos faz lembrar o início do cinema, com os efeitos cenográficos de Georges Méliès. O cineasta
dos primórdios utilizava cenários cujos movimentos eram mecânicos, dependendo de pessoas que movimentassem suas partes. Aqui, da mesma forma, as ondas são movidas por pessoas,
manualmente, assim como o dragão com chifres.

Figs. 39-43 - Equipe da microssérie manipulando as ondas giratórias com ajuda de manivela e fazendo o movimento do Dragão de Chifres com mastros.
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ta secagem rápida. Normalmente a equipe trabalha
com 10 rolos com extensores de três metros e com
quinze cores – entre primárias, secundárias e sobre
tons – que permitem infinitas combinações. As imagens pintadas ao fundo da cidade foram inspiradas
em filmes como “Metrópolis”, de Fritz Lang, e o mar,
nas telas de Paul Klee. (HOJE É DIA DE MARIA, site
oficial da microssérie. 2005)

Fig. 44 - Foto (já vista no capítulo 1) mostra: Meliés ao lado de um técnico manipulando camadas de um dos cenários de seus filmes – uma cenografia cujos
efeitos são mecânicos.

O dragão tem doze metros de comprimento e dois metros de altura, foi coberto por mais de quinze mil tampas metálicas de água mineral, cortadas em tamanhos diferentes para
produzir o encaixe desejado. Da mesma forma, as ondas para
compor o mar:
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Dentro da cidade, chama a atenção ainda o mar: 20
telas presas a estruturas com alavancas manuais giratórias fazem o movimento das ondas. A pintura,
toda feita à mão, é a mesma do ciclorama de 170m
de comprimento e 10m de altura que recobre internamente o domo. Desta vez, a equipe do pintor de
arte de Clécio Régis deverá realizar 3600 metros
quadrados de mudança de paisagem, consumindo
mais de 2000 litros de tinta acrílica, que apresen-

Outros personagens fantásticos aparecem e se somam a
estas referências de histórias arcaicas como as Moiras ou Parcas.
Figuras mitológicas, geralmente estão envoltas numa atmosfera
lúgubre, pois são filhas da noite. Daí, provavelmente, a escolha
de uma atriz negra para desempenhar estes dois papéis (Denise Assunção) e, por isso, também a escolha da cor negra para o
traje das duas. Manipulam uma roca na qual, uma tece o fio da
vida das pessoas e a outra que o corta, dando um fim à existência de quem for. Por isso, a cor da linha é vermelha, simbolizando
o sangue daqueles que estão vivos. Moira, no singular, significa
destino, indicando assim que elas cuidam do destino de cada um
e seriam consideradas as responsáveis pelos momentos altos e
pelos baixos também. O tom sarcástico da fala e da gargalhada
dos dois personagens combina com esta posição, de alguém que
brinca com o poder que tem. Inicialmente, seriam três Moiras,
como na mitologia. Na microssérie, há as duas que são interpretadas por Denise, mas há ainda a falsa Guardiã dos dois mundos,
que poderia ser considerada uma terceira Moira, pois aparece
tecendo um “bordado da vida” de Maria, com uma linha igualmente vermelha. Ela seria aquela que trama o tecido com a linha
que a primeira fia.

Figs. 45 e 46 - A Moira, que tece a trama da vida, aparece no início da segunda
jornada e alerta sobre o Gigante.

Fig. 47 - A Moira, que corta o fio da vida, aparece no final da segunda jornada,
querendo cortar o fio da vida de Maria em meio à Guerra.

A Nossa Senhora, santa de devoção de Mariazinha, aparece quando ela está às margens do rio, esfregando uma pilha de
roupas que sua madrasta a incumbiu de lavar.203 A tristeza de
Maria é muita, olhando para as águas do riacho correndo como
se fossem as de seu próprio pranto. A santa aparece para a menina, repleta de luz, com o halo feito de material reciclável pintado
de dourado. O traje dela é composto de várias camadas de tecidos, arranjados em panejamento, como nas imagens mais conhecidas da Virgem Maria.

Fig. 47 - A Moira, que corta o fio da vida, aparece no final da segunda jornada,
querendo cortar o fio da vida de Maria em meio à Guerra.

203 Esta cena parece remontar também a contos de encantamento como Bicho de
Palha, em que uma menina lava roupas às margens de um rio e chora, judiada pela
madrasta. Solucionando a questão uma velhinha bondosa lhe aparece promovendo
um encantamento. E Almofadinha de ouro, em que a própria Nossa Senhora aparece
para ajudar a menina.
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Da última vez em que ela aparece interpretada por Juliana
Carneiro da Cunha, contudo, vemo-la refletida na superfície do
rio, como uma “mãe das águas”. Ela, inclusive, sempre aparece
para Maria às margens de algum rio ou riacho. Outras conhecidas “mães das águas” na religiosidade nacional, pertencentes ao
candomblé, são os orixás femininos Yemanjá, ligada às águas salgadas, e Oxum, ligada às águas doces. Não podemos notar, na indumentária vista, elementos que a tornem explicitamente ligada
a um dos dois orixás, mas há uma lembrança. O rosa, frequente
nas imagens de Nossa Senhora, não está presente nesta imagem
refletida, só se vê os tecidos claros da túnica, próximos do branco, e um azul claro ao fundo. Ambas as cores estão associadas à
Yemanjá e sabemos que Mariazinha empreende sua busca pela
Mãe até as “franjas do mar”, o que justificaria a aproximação. Há
também os brilhos reluzentes de seu arranjo de cabeça, que pelo
reflexo da água, não apresenta uma forma muito clara e não parece mais tão exatamente com o halo característico de Nossa Senhora.

Fig. 48-50 - Imagem de Nossa Senhora da Conceição no oratório
do Sítio e a mesma santa interpretada pela atriz Juliana Carneiro da Cunha.
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cadores. É bonita a aproximação da lavadeira com a Nossa Senhora pela simplicidade e pela associação ao caráter africano da
lavadeira.

Fig. 51 e 52 - Imagem de uma Grande Mãe, que não se identifica se é
a Virgem ou se é uma Yemanjá

Na segunda jornada, quando Maria reza para Nossa Senhora, pedindo sua proteção e iluminação, outra Virgem Maria
aparece para ela. Com o mesmo semblante da Lavadeira do rio,
que a menina encontra logo que é atirada à terra pelo mar, aparece uma senhora negra, usando um manto azul e coroa, como
a conhecida Nossa Senhora da Aparecida. A santa, considerada
padroeira do Brasil, foi encontrada nas águas de um rio por pes-

Figs. 53 e 54 - Lavadeira do rio e Nossa Senhora da Aparecida falando com Maria, na cidade.

Lembramos, na imagem de ambas e principalmente na
da primeira, de uma Grande Mãe, impressão que só aumenta já
que a atriz acrescenta muito ao carácter maternal deste perso-
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nagem. Sua entonação e seu olhar são extremamente amorosos.
Além disso, a mesma atriz interpreta a mãe já falecida de Mariazinha, da qual ela se queixa de saudades. Nossa Senhora, nesse momento, então, gentilmente proporciona à menina a visão
risonha de sua mãe no reflexo das águas. A mãe nos é dada a
conhecer, inicialmente, apenas pelas visões do Pai (quando está
bêbado e deprimido no milharal) e na de Maria, nesta cena com
a santa. Isto confere à Mãe um caráter espectral, etéreo, de luz.

Figs. 55 e 56 - Fotogramas de visões em que se conhecemos o personagem da mãe de Maria
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O arquétpo da Mãe é fortemente construído e ecoa no
imaginário de todos os espectadores. Mistura, sob a égide de
uma anima positiva, a mãe material de cada um, a mãe espiritual, que pode ser uma Nossa Senhora, ou uma Yemanjá, ou até
a Grande Mãe, que “é terra boa, onde tudo brota”. Uma Mãe universal, próxima a Gaia, mais abrangente, na qual cabe inclusive a
santíssima trindade – o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Os trajes da mãe, assim como os do pai e dos irmãos, são
trajes simples em tons terrosos, típicos de camponeses trabalhadores da terra. A atividade que eles exercem no sítio é de
plantar o milho, fazer o polvilho, extrair a farinha da mandioca,
tudo para a subsistência deles próprios, sem luxos. Embora seja
uma rotina de trabalho suado, todos trabalham juntos, cantando, conversando, satisfeitos na companhia da família. A impressão é de que tudo é feito com muito amor e os trajes correspondem a este afeto. As roupas parecem ter sido feitas à mão pela
mãe, são simples, mas estão asseadinhas, transparecem o carinho daquelas mãos.

Figs. 57 e 58 - Família reunida no trabalho da fazenda.

Quando vemos o personagem do pai, após a morte da
mãe, notamos a falta que aquele carinho fez. Suas roupas são as
mesmas, mas estão sujas de terra e suor, amassadas e mal vestidas, combinando com a tristeza do personagem, que está constantemente bêbado, com a barba por fazer, desistindo de viver.

Figs. 59 e 60 - Pai de Maria, bêbado no milharal, no início da microssérie. E,
depois, quando deprimido com a partida de Maria, decide ir atrás da filha.

A contação de mitologias, contos de fada, auxilia na formação da consciência, por isso, são contadas, recontadas e reinventadas, por gerações. De modo geral, o fato de a narrativa de Hoje
é dia de Maria passar por diversas destas histórias, ajuda no processo de autoconhecimento de Maria e provocam a identificação
do espectador que, junto à protagonista, também empreende a
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sua jornada.

Em oposição ao personagem da Mãe e de Nossa Senhora
- o “Eterno Feminino” - está a Madrasta. Sendo a representação
da “sombra” feminina, ou anima negativa, é aquela que vai maltratar a menina, na ausência da mãe, assim como acontece em
tantas antigas histórias infantis.

A letra de uma das canções entoadas por Maria diz: “Jardineiro de meu pai, não me corte meus cabelos! Minha mãe me
penteou, minha madrasta me enterrou” e é (por incrível que pareça), uma tradicional e assustadora cantiga de ninar. Um pouco
do que se passa nesta canção acontece de fato com a protagonista. Com a morte de sua mãe, seu pai quase enlouqueceu de tristeza e acabou casando-se com a vizinha, uma viúva recente. O
que, a princípio, parecia ser muito bom para acalmar o coração
do pai, no final das contas, permitiu que aquela mulher praticasse crueldades com a menina, fazendo-a de “escrava” tão logo
ele lhe virasse as costas. Com os maus tratos, a menina acabou
morrendo e a madrasta, satisfeita, a enterrou para se ver livre e
ainda pôs na criança toda a culpa, acusando-a de ter fugido de
casa, como uma ingrata. O pai, quando voltou para casa e não
encontrou a filha, não acreditou que ela tivesse fugido e saiu à
sua procura. Guiado por uma borboleta, o pai chegou ao local
onde a menina estava enterrada e a salvou da morte, reafirmando por esta história, sua bondade e amor pela filha, além de denunciar ao pai a maldade da Madrasta. Nota-se por esta cena a
transcriação do conto popular A menina enterrada viva, conhecido também como Pé de Zimbro, ou como Figuinho da Figueira,
em Portugal.
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Figs. 61-63 - Maria fica desacordada depois que a Madrasta apaga a chama
de sua “alminha” e o mato cresce sobre ela. Guiado por uma borboleta, o Pai
a encontra e a salva

O aspecto cultural brasileiro está ressaltado em toda a
parte, mas aparece também valorizado na festa de casamento
do pai de Maria com a Madrasta. Características do folguedo da
Folia de Reis e do Reisado Flor do Oriente, que tem mais de 130
anos de tradição, foram utilizadas na caracterização desta cena.
Até um grupo deste festejo popular tão característico foi chamado para fazer parte e auxiliar na composição desta festa. Alguns
estandartes foram trazidos por eles, outros foram confeccionados pela equipe de arte, tendo aqueles como base.

Figs. 66-68 - Estandartes usados na cena da festa, cuja origem é ibérica. Integrantes da Folia Reisado Flor do Oriente que participaram da cena da festa
de casamento.204
Figs. 64 e 65 - Mascarados participam da festa do casamento como se este
fosse um folguedo

204 Fonte: Galeria de fotos disponível em: <http://hojeediademaria.globo.com/
Hojeediademaria/0,23178,4118-p-203657,00.html> Acesso: 18 jan. 2014.
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Encontram-se também mitos indígenas como a da noite
guardada no coco de tucumã. Esta lenda, que deriva de um mito
indígena karajá, conta a história de um índio que pega o coco
em que estão guardadas as trevas e embora tenha sido alertado
para tomar cuidado para não abri-lo, não resiste de curiosidade
e abre-o. Sua mulher, com a ajuda de um chocalho mágico, então,
faz das trevas o dia e a noite. Estando às margens de um riacho,
a mulher do índio modela no barro um pássaro chamado Cajubi
e o encarrega de anunciar, para sempre, o dia e a noite.
Não é bem como acontece com Maria, mas temos a presença dos índios que lhe oferecem o coco quando ela pergunta
pela noite. E Maria acaba sendo esta mulher que cria, separados,
a noite e o dia. Ao mesmo tempo, temos também a presença do
Pássaro Encantado que, mais adiante, irá anunciar a chegada do
dia e da noite com sua presença animal ou humana, nos encontros com Maria jovem. Os índios que participaram da microssérie são, na verdade, da tribo dos Xavantes, e confeccionaram eles
mesmos suas tangas de palha (contrariando o costume do grupo, em que apenas as mulheres são encarregadas desta função)
e pintaram seus corpos conforme as tradições de seu povo.

Figs. 69-71 - Índio entrega à Maria o coco em que está guardada
a noite e ela repousa às margens de um riacho vendo o Pássaro
banhar-se nas águas.
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A floresta vinda com a noite, como um encanto, é composta de muitas árvores e folhagens verdes, além de flores gigantes
que mais parecem grandes rosas vermelhas, irreais. O universo
mágico está de acordo com o encantamento do mito indígena e
em acordo também com a estética da pintura de Portinari que,
ao acrescentar elementos naturais exóticos (em flores, pássaros,
frutas), parece acrescentar fantasia às imagens de floresta.
Por meio das músicas entoadas pela protagonista em sua
jornada, há também o resgate do cancioneiro popular. A música
da abertura nos faz lembrar os arranjos instrumentais de Trenzinho Caipira, de Heitor Villa Lobos, músico compositor e pesquisador de canções e sonoridades brasileiras, que foi grande
referência para a composição da trilha sonora deste trabalho
por Tim Rescala. Afinal, foi Villa Lobos que recriou diversas das
cantigas infantis utilizadas nesta trilha.

Os repentes nordestinos também foram considerados e
aparecem junto com o personagem Zé Cangaia durante a narrativa. Ele é um nordestino típico, franzino, vendedor de apitos
de barro para chamar passarinhos, numa aldeia em que não há
pássaros. Sua pobreza é visível em seus trajes de pouco pano,
pois ele veste calça e blusa curtas para o seu tamanho. As peças deixam ver um pedaço de sua barriga e de seus tornozelos e
são compostas por retalhos, restos de tecidos diferentes. Zé Cangaia passa tanta fome que chega a aceitar a troca de sua própria
sombra/alma por um sanduíche, quando Asmodeu, disfarçado
de toureiro, lhe propõe esta troca.

Figs. 72 e 73 - Zé Cangaia em cena com Mariazinha, logo após comer
seu sanduíche.

A orientação temporal dada pelo diretor para a figurinista
Luciana Buarque era de que a primeira jornada da microssérie
teria traços “de século XIX para trás” e, na segunda jornada, urbana, teria traços “de século XIX para frente”. Sendo assim, quando aparecem os personagens da Madrasta e sua filha Joaninha,
logo no primeiro capítulo, veem-se trajes que lembram o início
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do século XIX pelo uso dos chapéus femininos, das anquinhas
por debaixo da saia. Seus trajes, muito longos e sofisticados, são
completamente diferentes daqueles dos da família de Maria, que
lidam na roça. Os tecidos e a modelagem, utilizados nas roupas
da Madrasta e de sua filha, demostram sua “atividade de ócio”.
E o ócio é o ofício do Diabo... Elas não fazem nada, por isso não
se sujam e usam roupas mais ajustadas, que dificultam os movimentos. Além de sapatos com salto, que dificultam a locomoção
naquele espaço acidentado, como se isso já indicasse que não foram feitas para fazerem esforço. (Maria, ao contrário, está sempre descalça.) Há uma quantidade maior de tecidos nas roupas
das duas, conferindo mais volume às duas figuras e mais riqueza, pois parecem também mais finos e caros. Os modelos possuem mais babados, rendinhas e aplicações que combinam com
a afetação e a arrogância da Madrasta. A beleza, cheia de artifícios, de seus trajes, que serve para tentar disfarçar a feiura e a
falsidade de seu caráter, acabam, na verdade, ressaltando esta
falha, indisfarçável a longo prazo.

Figs. 74-76 - A vizinha do sítio que mais tarde se torna a Madrasta de
Maria e Joaninha.
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Joaninha, a filha da Madrasta, come sem parar, parece
querer preencher um vazio imenso dentro de si, que só aumenta
por ser, a vida inteira, desprezada e humilhada por aquela mãe
que não a ama. Contudo, aquela mãe também parece depender
de sua presença para ter sempre alguém a quem espezinhar,
maltratar, destilar o seu fel e mau humor. As roupas de Joaninha
são delicadas, ela usa sapatinhos claros, estilo boneca, com uma
tirinha no peito do pé, como os da mãe. No entanto, toda esta

delicadeza destoa do modo voraz com que devora até mesmo
espigas de milho cru, sentada no chão. Quase sem falar, demonstra que toda a sua civilidade está apenas na aparência e não nos
seus modos. Demonstra também a falta de atenção e carinho de
sua mãe, pois vestir bem a filha é fácil, mas dedicar-se a ela e à
sua formação é um investimento para o qual ela não dá valor. Os
cabelos de Joaninha são presos como os de uma senhorinha, não
tanto como os de uma criança, e ressaltam o formato redondo
de sua figura. A estampa de sua roupa no dia em que vão embora da casa, atrás de Maria e seu tesouro, é de bolinhas, reforçando mais uma vez o formato redondo, ao passo que lembra a padronagem do inseto de mesmo nome, que é pequeno, redondo e
possui bolinhas nas asas.

Figs. 77 e 78 - Joaninha em seus trajes delicados devora um milho cru da plantação do sítio

Em oposição a este personagem, vemos Maria que usa
um traje simples e leve, com menos tecidos e bem mais movimento para acompanhar seus passinhos saltitantes de menina,
correntes como as águas do riacho em direção às “franjas do
mar”. Há pequenas florezinhas, na estampa miúda do vestido, e
um franzidinho nas mangas levemente bufantes. Usa como penteado duas trancinhas arrematadas com laços de fita vermelha,
deixando assim o rosto livre para brincar, mas também sem perder a feminilidade e a doçura infantil de seu personagem.
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Figs. 79-82 - Fotogramas de Maria e tela de Candido Portinari, de 1955, Menina com tranças e laços.205

A figurinista Luciana Buarque, conforme afirmou em entrevista concedida para esta pesquisa, afirmou ter considerado
também a descendência portuguesa e espanhola da pequena
atriz na pesquisa de referências para a construção de seu figu205 Fonte: Site oficial do pintor Candido Portinari <http://www.portinari.org.br/>
Acesso: 09 jan. 2014.
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rino e caracterização. Além da pesquisa em pinturas como as de
Portinari, e da imersão em seu próprio universo infantil, encontrando-se com a menina interior. O curioso mesmo é que, para
dar a impressão da pobreza e da simplicidade em que o personagem vivia, precisou fazer vários testes com tecidos diferentes.
E não foram os tecidos mais baratos que deram aquele efeito. O
que mais convenceu foi uma organza de seda, um tecido caro,
mas que depois de tingido e envelhecido, adquiriu aquele efeito
encardido e puído de tantas brincadeiras pelo quintal.

Figs. 83 e 84 - Pranchas de referência montadas por Luciana Buarque para o
personagem de Mariazinha206
Figs. 83 e 84 - Pranchas de referência montadas por Luciana Buarque para o
personagem de Mariazinha206

Figs. 85 e 86 - Pranchas de referência montadas por Luciana Buarque para o
personagem da Madrasta

Combinando com os ares de infância, presentes em toda
a microssérie, os artifícios ao longo da narrativa acontecem
como se fossem mais uma brincadeira. Assim se dá quando, Maria, cansada de tanto andar pela Terra do Sol a Pino, cansada
e com sede, cai desacordada sobre uma pedra. Neste instante,
aparecem
alguns pássaros que, com muito cuidado, fazem um
Figs. 85 e 86 - Pranchas de referência montadas por Luciana Buarque para o
ninho
paradaabrigar
personagem
MadrastaMaria, afim de que ela possa se recuperar
num local fofinho e seguro. Este ninho foi vestido pela menina,

como um traje. A figurinista Luciana Buarque relatou que este
teria sido um dos trajes mais trabalhosos do projeto. Ele precisava parecer mesmo um ninho, não poderia ser fashion, precisava ser vestível pela atriz e ainda permitir seus movimentos.
Para alcançar tal resultado, vários testes foram feitos. A figurinista explicou que, como não consuma desenhar, testa direto no
manequim, de modo que o diretor já pôde ver o resultado tridimensional dos protótipos e opinar sobre eles, direcionando o
que ainda precisava ser alterado, até chegar ao resultado final.

206 Fonte: MEMÓRIA GLOBO. Entre tramas, rendas e fuxicos. Rio de Janeiro: Ed.
Globo, 2008. p.108-109 (As pranchas referentes aos dois personagens foram extraídas do mesmo livro.)
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Fig. 87-89 - Passarinhos vêm e costuram com palha no vestido de Maria, um
vestido-ninho, pra que ela descanse.

Mais adiante na narrativa, quando Maria está moça e reencontra a Madrasta com Joaninha, acaba se tornando mais
uma vez a “gata borralheira”, resgatando esta história em todos
os detalhes. Isto acontece, pois, na floresta onde Maria está trabalhando como uma espécie de boia-fria (uma realidade muito
brasileira que foi lembrada nesta representação de trabalho pesado e mal remunerado), há um reino, cujo príncipe está desaparecido. Todos dizem que quando ele voltar, haverá um baile, no
qual ele escolherá a mulher com quem se casará. Maria queria
participar do baile, mas foi lembrada pela Madrasta de que ela
não tinha roupas nem sapatos para isso. Joaninha e a Madrasta,
contudo, se embelezaram para comparecer. Como no conto de
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fadas da Cinderela, Maria fica em casa lavando, passando e, ao
sair de casa, encontra pelo caminho um mascate (que aparece
por várias vezes, cada hora com uma nacionalidade diferente,
remontando aos comerciantes árabes e portugueses que imigraram para o Brasil, trazendo de seus países seus causos e cultura)
no lugar de uma “fada madrinha”. Ele lhe dá um lindo vestido colorido, feito de retalhos coloridos e de um sapatinho vermelho
de cristal. Com esse traje, ela entra delicada e vistosa pelo salão
encantando em direção ao príncipe. Quando o relógio chega à
meia noite, Maria precisa voltar pra casa correndo e deixa cair
um pé de seu sapato, aquele que será a pista para encontrá-la
mais tarde.

Figs. 90 e 91 - No fotograma da esquerda, a Madrasta e Joaninha, já “embonecadas” partem para o baile, deixando Maria à porta da casa, sonhando com a
festa. No fotograma à direita, Maria encontra o Mascate árabe que lhe dá de
presente o vestido e sapatinho encarnado.

Um pouco antes de adentrar o palácio, no pátio externo do
castelo Maria depara-se com a alegria dos escravos ou serviçais
do reino que comemoram, a seu modo, a volta do príncipe. Ela
logo se identifica com os trabalhadores e, primeiro, dança com
eles. O grupo da Umbigada Paulista foi chamado para compor a
cena da festa com sua dança e cânticos africanos, somando na
microssérie essa herança musical percussiva, de batuques, que

resultou no samba e no carnaval de parte do país. Embora não
apareça tanto nos planos, comidas estão servidas em cena, tendo sido escolhidos apenas pratos simples derivados desta cultura. A festa tão alegre e espontânea de fora do palácio proporciona um contraponto à que acontece lá dentro, tão “empostada”. E,
ao dar outro fim para esta releitura de Cinderela, prefere a liberdade à servidão do casamento.

Figs. 92-96 - Nas duas primeiras fotos, Grupo da Umbigada Paulista reza antes das gravações. Na terceira, integrante entoa seu cântico pra a câmera. A quarta
imagem mostra a dança da Umbigada e a quinta e última, os quitutes preparados para a festa.207
207 Fonte: Galeria de fotos no site da microssérie, em “Bastidores”, disponível em < http://hojeediademaria.globo.com/CDA_Seriado/0,24085,VSF0-4116-203657-G,00.
html> Acesso: 18 jan. 2014
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São inesquecíveis os trajes criados especialmente para o
baile no reino e do casamento do príncipe. O estilista Jum Nakao,
formado em artes plásticas, foi chamado para realizar estes trajes, tendo como inspiração a técnica desenvolvida por ele, em
seu desfile “As costuras do invisível” (2004), em que concebeu
trajes de papel, inspirados na indumentária renascentista.

O material e o desenho das peças foram perfeitos para remeter a um reino medieval e, ao mesmo tempo, para conferir
especialidade para a cena, que precisava trazer à tona personagens espectrais, de estatura inalcançável. Por isso, o tamanho
extremamente alto e esguio dos membros da corte, incluindo o
príncipe ao qual, Maria naturalmente se eleva para dançar a valsa. Segundo Jum Nakao:
Foram utilizadas mais de 1000 folhas de papel kraft
200 gr, 2 kg de pó de ouro, 100 litros de tinta, 100
litros de cola, 80 lâminas de estilete, arames e telas
metálicas. Participaram aderecistas, estagiários e
pintores em mais de 5.000 horas para a realização
de 21 personagens, sendo 3 atores e 18 bonecos. A
altura final de alguns bonecos chegou a 3ms de altura. (NAKAO, 2005.)

Figs. 97 e 98 - À esquerda, desenhos de Jum Nakao para os personagens e, à
direita, os desenhos já recortados e dispostos em maquete para entendimento de sua proporção e disposição no cenário.208
208 Fontes: Foto da esquerda - site da microssérie: <http://hojeediademaria.globo.
com/> e foto da direita - site de Jum Nakao < http://jumnakao.com.br/produtos272

Fig. 99 - Modo como os trajes de papel eram acondicionados para não estragarem durante o seu processo de confecção. 209
interna.php?categoria=2&projeto=51> Acesso: 12 jan. 2014.
209 Fonte: site de Jum Nakao < http://jumnakao.com.br/produtos-interna.

Considerando o trabalho do ator, ele pontua: “O uso do
papel permite gerar um elemento independente do ator e do boneco. É uma roupa autônoma, age de forma oposta à atuação. Se
o ator é cortês, a roupa ameaça. Se o ator se expande, a roupa
se retrai.” (Site oficial da microssérie). Isto certamente resultou
numa atuação muito mais cuidada e meticulosa nos movimentos que parecem ainda mais polidos, favorecendo a ideia de uma
corte “artificial.”

Outra inspiração foram os insetos da floresta, com seus
exoesqueletos, cascas, asas e antenas, além de répteis, cujo casco tem textura interessante. Segundo o estilista/figurinista, a
inspiração se deu também em virtude de uma visão crítica que
ele desejava imprimir a uma corte, um pouco asquerosa, e promover um desdobramento dessa crítica também às pessoas que
só se importam com as aparências. Frágeis e vazias, as pessoas
tendem a assimilar tudo sem reflexão, como o público de TV, de
modo geral.

Figs. 100 e 101 - Texturas de réptil impressas nas folhas de papel kraft em
baixo relevo e depois pintadas de dourado e prateado, dando um aspecto metálico e especial a estes papeis.210

php?categoria=2&projeto=51> Acesso: 12 jan. 2014.

210 Fonte: Site de Jum Nakao < http://jumnakao.com.br/produtos-interna.
php?categoria=2&projeto=51> Acesso: 12 jan. 2014.
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A desproporção de Maria, pequena, diante dos grandes
membros dessa corte, também é intencional por colocá-la, mesmo adulta, mais próxima ao frescor de seu olhar de criança. Esta
desproporção também nos remete à dificuldade de representação que se tinha, na Idade Média, de crianças junto a adultos,
pois elas eram representadas como “adultos pequenos”, miniaturas. A desproporção explicita também a sua diferença de caráter e princípios diante dessa corte. Ao ser questionado sobre
a intencionalidade desta diferenciação, Nakao confirma e acrescenta:
É ela que encanta o baile, pois mantém seus
princípios. À medida que ela entra no salão, as
roupas dos convidados, antes amassadas, vão
desamassando. É como se a energia de Maria
preenchesse o vazio do lugar. Para isso, tivemos
que gravar as cenas de trás para frente, para que as
roupas pudessem ser amassadas. Procurei também,
colocar uma desproporção de altura: Maria é bem
menor que os convidados do baile, para mostrar
que, mesmo adulta, ela guarda a infância, a fantasia.
(NAKAO, 2005)

Figs. 102 e 103 - Traje de noiva de Maria para cena do casamento com o príncipe, ainda em processo de confecção, sem os acabamentos finais.
A prova é bastante importante, pois nela a roupa é melhor testada a maleabilidade das peças e o encaixe das partes.211

211 Fonte: Site de Jum Nakao < http://jumnakao.com.br/produtos-interna.
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Todos os membros da corte usam também máscaras, sublinhando seu caráter inatingível. Não se pode saber exatamente
quem são, nem se pode ter contato com sua aparência humana,
podendo ser que nem a tenham, pois talvez seja esta face neutra
e estática a sua verdadeira face.
php?categoria=2&projeto=51> Acesso: 12 jan. 2014.

Figs. 104-109 - Baile no Reino – as duas primeiras fotos212
exibem membros
Figs. 104-109 - Baile no Reino – as duas primeiras fotos212 exibem membros
da corte e os quatro fotogramas seguintes, extraídos da microssérie, mostram
o súdito dos reis e o príncipe mascarado, que não tem face.
212 Fonte: Site de Jum Nakao <http://jumnakao.com.br/produtos-interna.

da corte e os quatro fotogramas seguintes, extraídos da microssérie, mostram
o súdito dos reis e o príncipe mascarado, que não tem face.
php?categoria=2&projeto=51> Acesso: 12 jan. 2014.
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As máscaras parecem ser feitas também de papel e combinam com o movimento mais duro dos trajes. O desenho da feição parece ter sido inspirado nos desenhos do artista gráfico
Dave Mckean213, cinegrafista e ilustrador de histórias em quadrinhos, autor de diversas capas de Sandman, famosa e onírica
série de HQ de Neil Gailman. Mckean concebeu o longa metragem que mistura efeitos de animação mecânicos e computadorizados em 3D, chamado Mirror Mask (2005, traduzido no Brasil como Máscara da Ilusão). O adereço da máscara é bastante
explorado e em que todo o planejamento visual foi feito por ele.
Neste filme, a protagonista também é uma menina e ela empreende uma busca por sua mãe, em meio ao desconhecido, descobrindo-se apenas a si própria, por meio de aventuras pela selva
de seu inconsciente.

213 Dave Mckean – (1963 - ) Desenhista de quadrinhos e ilustrador inglês, tornouse, mais tarde, também cineasta. Ficou conhecido por sua técnica híbrida de pintura, desenho, fotografia, colagem e escultura. Mirror Mask, de 2005, foi seu primeiro
longa metragem. Em seu filme Luna, assume a influência do cineasta francês Michel
Gondry, que é referência também para Luiz Fernando Carvalho em alguns de seus
trabalhos.
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Figs. 110-112 - Cena do filme Mirror Mask, em que ratinhos súditos do reino
saem de uma caixa vermelha com todos instrumentos musicais. Foto de Dave
Mckean ao lado de uma máscara esculpida por ele. E fotograma de animação
do longa metragem citado.

Seguindo na chave da fantasia, na microssérie, há alguns
poucos efeitos de animação 3D, como as borboletas que guiaram o pai de Maria quando ela estava enterrada, e os pássaros
que construíram o vestido-ninho para a menina quando ela estava desacordada. Os demais efeitos especiais e, em muito maior
quantidade, são mecânicos, como por exemplo, o stop motion,
que é um recurso de animação quadro a quadro, tendo sido feito,
neste caso, em 12 quadros por segundo.
Outro efeito especial mecânico, que se pode considerar
que foi usado sobre os personagens, é o de bonecos animados.
Os animaizinhos que aparecem pelo cenário são marionetes de
fios, feitas pela companhia mineira de teatro animado, Giramundo. Foram feitas a partir de cabaças e madeira e se moviam de
modo extremamente orgânico, controlados por manipuladores
que ficavam fora de quadro. A marionete que deu mais trabalho
para a equipe foi a do Pássaro Encantado, que acompanha Mariazinha durante praticamente toda a primeira jornada. Em seu
voo, foram necessários cerca de 20 manipuladores. Sua confecção foi feita por partes e os membros mais trabalhosos de seu
corpo foram as asas, que precisavam se abrir “em leque” durante o voo.

Figs. 113-118 - O primeiro fotograma exibe uma das marionetes do sítio, um
pato. O segundo fotograma no mostra um dos corvos da morte que aparece
para buscar o pai de Maria. E os demais fotogramas mostram o Pássaro Encantado em ângulos diferentes.
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Aqui reside outra referência a uma conhecida história
infantil: trata-se de A menina e o pássaro encantado, de Rubem
Alves. Nesta história, como na microssérie, o pássaro encantado
viaja por lugares distantes durante o dia e sempre volta durante a noite para encontrar-se com a menina e contar a ela sobre
o que viu. Ao longo dessas viagens, vão restando nele, vestígios
dessas paisagens, cores e texturas.

O encanto acrescentado pela microssérie está no fato de
que, durante a fase adulta de Maria, ao cair o sol, o pássaro adquiria a forma humana durante a noite e podia, então, se relacionar com Maria de outra forma. O pássaro, antes, sempre a seguiu
como se a protegesse e Maria sempre sentiu um calor diferente
em sua presença. No fundo, sabiam que sentiam algo especial,
como que um encanto entre eles. Deste primeiro encontro como
iguais, portanto, percebem-se apaixonados de verdade. Rodrigo
Santoro, ator que interpreta o pássaro, foi caracterizado de maneira sutil. Usa uma lente de contato nos olhos que faz com que
sua íris, naturalmente castanha, fique um pouco mais escura e
aumente um pouco de diâmetro.
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A mudança causa uma estranheza proposital e muito bem
vinda para o olhar do personagem que, afinal, não é completamente humano. O ator possui traços finos, o nariz grande, mas
delicado, é alto e magro, combinando com a caracterização necessária para o papel. Ele usa cabelos compridos, trançados só
no eixo vertical da cabeça, com aplicações de tranças de tecido
colorido de materiais variados, arrematados por pequenas penas. Estes poderiam ser alguns dos vestígios das tantas paisagens visitadas pelo pássaro, como menciona o conto de Rubem

Alves. A camisa é de tecido natural bastante leve e poroso, quase
como um tecido gaze, de cor clara, em concordância com a leveza. O modelo lembra um estilo medieval, com franzidos pelas
mangas e tornando seus braços mais volumosos e mais amplos
com os movimentos, aproximando-o da figura do pássaro.

Também a representação da Morte do Pai aparece ligada
a um texto literário. Quando notamos o frio, tomando conta da
paisagem, certa noite, o Pai é acordado por uma figura masculina que aparece por entre a fresta da carroça do grupo mambembe e diz: “Construíste o teu barco?” numa referência ao poema A
Barca da Morte, de D. H. Lawrence.
I
Agora é o Outono, o cair dos frutos
e a longa viagem para o esquecimento.
As maçãs que caem como grandes gotas de orvalho
Conseguem ferir uma saída de si próprias.
É tempo de ir, do adeus
ao próprio eu, de encontrar uma saída
do eu caído.
II
Já construíste a tua barca da morte, a tua?
Constrói a tua barca da morte, vais precisar dela.
Não tarda a geada impiedosa, e cairão as maçãs
pesadas, quase retumbantes, na terra ressequida.
E, no ar, a morte como um cheiro de cinzas!
Não a sentes?
E no corpo ferido, a alma assustada
fica encolhida, contraíndo-se do frio
que sopra sobre ela pelos orifícios.
(LAWRENCE, 1994, p.194)

Figs. 119 e 120 - O Pássaro Encantado depois de assumir sua forma
humana, interpretado pelo ator Rodrigo Santoro.

É o próprio Osmar Prado o ator a interpretar a Morte,
sem barba, com o rosto limpo e a aparência mais jovem do que
a do Pai. A voz também é outra, mais jovem e firme. Ele usa uma
capa preta, com capuz muito semelhante à usada pela Morte no
filme de Ingmar Bergman, O Sétimo Selo.
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Figs. 121-124 - Osmar Prado interpreta a Morte no primeiro fotograma. Conceição vem encontrar com o marido e os dois sentam-se
no banco da praça para partilhar um pedaço de bolo, sumindo logo
após a passagem da árvore pelo travelling.
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Mas, este personagem parece ser apenas aquele que veio
lhe dar o aviso da partida. Quem vem buscá-lo, na verdade, é
Conceição, sua mulher, e esta é a primeira vez que podemos vê-la de forma mais real. O cenário se transforma no do primeiro
encontro entre os dois, o do primeiro beijo, como que a transportar o Pai para um lugar onde se sentiria muito bem. Os dois
se sentam num banco de praça diante de uma fonte (que poderia
ser o símbolo de uma fonte da vida) e contemplam a paisagem
partilhando de um pedaço de bolo. Com um suave movimento de
câmera da esquerda para a direita, em travelling, a câmera passa por uma árvore e, logo depois, o casal desaparece da mesma
paisagem como se o encontro entre os dois tivesse sido uma visão. O pai é encontrado estirado no chão por Maria, não há mais
praça nem fonte, ele está sozinho, ela tenta acordá-lo em vão,
enquanto os pássaros da morte (corvos ou abutres) fisgam seu
corpo e o levantam na direção do céu.

Todas as questões misteriosas foram exploradas pela
microssérie e os mistérios da sabedoria feminina não poderiam
ficar de fora. Rosa (Inês Peixoto), a atriz da Cia. Teatral Vai-e-Volta, lê cartas e também a borra do café na xícara para saber a
sorte de Maria e se o pai dela estava vivo. Essas são práticas frequentemente associadas aos ciganos, como a quiromancia, por
exemplo. A associação dos personagens Rosa e Quirino ao povo
cigano é coerente já que eles vivem igualmente sem rumo pelo
mundo, pela “estrada da vida” numa carroça. Assim como os ciganos, os dois valorizam a música, a dança, a alegria e a natureza. Maria se identifica tanto com o grupo que fica com eles por
muito tempo. E mais tarde, quando volta pra casa, de novo criança, e encontra todos bem, descobre que seu Amado, antes de so-

frer o encanto que o transformou num pássaro, era um menino
“Ciganinho”, como o Pai costumava chamá-lo. Ambos partilham
do mesmo amor à liberdade, à natureza e às artes. O próprio animal em que o Ciganinho se transforma é sugestivo desta ideia,
afinal, poucos animais poderiam representar tão bem este ideal
de liberdade.

Figs. 125 e 126 - Rosa lê a sorte para Maria, nas cartas e na borra
do café.
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Rosa e Quirino, em suas apresentações de teatro ao ar livre, costumam utilizar trajes e adereços, instrumentos musicais,
numa estrutura de um tablado de madeira com cenário de telão
pintado que lembra muito as apresentações medievais de teatro,
nas praças públicas. O próprio Arlequim, personagem interpretado por Daniel Oliveira, é um personagem bastante típico destas apresentações populares.

		
Se repararmos no cuidado e na delicadeza dos
detalhes que decoram o palco, que compõem os figurinos, a iluminação da cena pelo uso de velas ou de um engenhoso holofote movido a pedaladas, percebemos uma simplicidade tocante e
bela. Há muito de sagrado nessas imagens, traduzindo com perfeição o envolvimento necessário a uma arte como essa, na qual
se põe a própria vida. Não há um só objeto que não traduza esta
sensação. O palco visto à distância é quase um oratório e todos,
ao redor, são devotos dessa arte, que nos proporciona o milagre
de sua graça e renovação.
A “chave”, alvo de diversas simbologias místicas em histórias populares e contos infantis, tem lugar de destaque na narrativa da microssérie, pois nos conserva a expectativa acerca do
“tesouro de Maria” durante todo o seu caminhar. É fonte de cobiça até do Diabo, mas, afinal de contas, o tesouro só brilha aos
olhos da menina, já que tal chave só serve para abrir mesmo as
portas do coração de seu amado, o que só a ela pode interessar...
Presente dado por sua mãe pode simbolizar um segredo feminino transmitido por gerações, um poder secreto conferido a ela e
que só ela mesma saberá quando usar a fim de conquistar o que
procura.

Figs. 127 e 128 - Os fotogramas mostram Rosa e Quirino no palco e, depois, Maria cantando uma canção.
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Outra história a que se faz referência, desta vez bíblica, é
a de Jonas e a Baleia. A parábola bíblica conta a história de Jonas, um enviado de Deus à cidade de Níneve, para dar um recado aos homens de lá que estavam cometendo muitos pecados e
atrocidades. Como um servo de Deus, Jonas deveria revelar aos
homens os seus erros, fazendo com que eles se arrependessem
e mudassem de atitude, caso contrário a cidade seria destruída em 40 dias. Jonas, com medo de sua tarefa, tentou fugir de
Deus. Como isso era impossível, Deus o encontrou em viagem
pelo mar indo para o lado errado e fez com que ele fosse engolido por uma baleia, a qual o levou até o destino correto, a cidade
de Níneve, obrigando-o a completar sua missão.
A relação entre a história bíblica e a viagem de Maria pelo
oceano é evidente. A menina acabara de encontrar as “franjas do
mar” e, ao admirar o “vai-e-vem” das ondas, se desequilibrou e
caiu na água, sendo levada para o fundo. De lá, foi parar em outras terras, encontrou uma misteriosa feiticeira do tempo e, enfim, o Gigante, que dormia. Maria tenta acordá-lo, pois imagina
estar vivendo dentro de seu pesadelo e pensa que, acordando-o,
logo estaria em casa. Mas, dentro da barriga do Gigante, encontra uma dura realidade e tudo o que a cidade joga fora.

Figs. 129-131 - Presente dado pela mãe de Maria quando ela
ainda era pequenininha, a chave serve apenas para abrir as
portas do coração de seu Amado Pássaro.

Em meio a muito lixo, Maria se vê diante de todos os meninos carvoeiros que já encontrara anteriormente. Eles, que haviam vendido a própria sombra/alma, fabricando carvão sob as
ordens do Diabo, tinham depois se tornado livres e estavam soltos pelo mundo. Contudo, a menina carvoeira, porta voz do grupo, relata que embora tenham chegado à cidade, como excluídos, não tiveram vez na sociedade e acabaram naquela situação.
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Portanto, não adiantou muito que tivessem recuperado a sua
sombra roubada (numa associação possível com a abolição da
escravatura no Brasil), pois continuaram sem lugar, sendo descartados, como o lixo sobre o qual se amontoam na barriga do
Gigante.

Figs. 132-134 - Cenário da exploração de carvão e menina carvoeira,
quando Maria a conhece. E depois, a mesma menina “amontoada”
junto ao lixo da barriga do Gigante.
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Mas, como o olhar da infância consegue ver beleza até nas
coisas mais tristes, a menina carvoeira dá de presente a Maria
o objeto mais bonito que encontrou naquele amontoado. É uma
espécie de binóculos especial, que ela só vai decifrar totalmente ao lado de Dom Chico Chicote, já na cidade, posteriormente.
O objeto é de lata e, ao olhá-lo, Maria se recorda de certo objeto
metálico velho que viu quando derrotou o Diabo na primeira jornada. Assim que foi derrotado, como que para “disfarçar-se de
ingenuidade”, o Diabo havia se transformado em um “frankenstein” de lata de onde saía uma musiquinha antiga para, em seguida, enterrar-se no chão. A Menina Carvoeira então, vendo a
desconfiança da amiga, explica que este objeto é outro, completamente diferente. E é ele que a faz, sem querer, sair da barriga
do Gigante.

manas para, talvez, tentar entender, onde foi que a humanidade
se perdeu.

Figs. 135 e 136 - Objeto de lata que era disfarce de Diabo na primeira
jornada e o objeto ofertado pela Menina Carvoeira a Maria que a faz
sair da barriga do Gigante.

Chico Chicote vai identificá-lo, mais tarde, como um aparato muito antigo, um objeto raro, que não se fabrica e não se
encontra mais em lugar nenhum. Com ele é possível enxergar
o lado bom das coisas, das situações e das pessoas, sua pureza,
aquilo o que elas um dia foram. E vê-se aqui, mais uma vez, pelo
uso deste objeto como artifício, a vontade de olhar a primeiridade das coisas, o estado mais primitivo e original das relações hu-

Figs. 137-140 - Casal idoso é visto apaixonado como quando se casou pelas
lentes do objeto mágico, e a Lavadeira é vista, na verdade, como Nossa Senhora e é presa pela polícia. Uma metáfora potente para demonstrar que quem
detém o poder na cidade, é cego.
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Tal objeto nos remete a um aparato cinematográfico arcaico, um aparato que a menina empunha como se fosse uma
pequena câmera, apontando para as pessoas que passam. E, por
essa chave, o ato de olhar as coisas por esta lente, aproxima sua
magia da inocência do primeiro cinema, da magia tão desejada
pelos espectadores ao procurar por um filme, por uma história
bem contada.
Ao comprar seu ingresso, é como se o espectador estivesse procurando preencher os vazios da sua própria experiência, lançando-se numa busca do “tempo perdido”. Em outras palavras, ele tenta preencher
aquele vazio espiritual que se formou em decorrência das condições específicas da sua vida no mundo
moderno: a atividade incessante, a redução dos contatos humanos, e a tendência materialista da educação moderna. (TARKOVSKI, 2010, p. 96)

Pode-se vincular também este objeto primitivo à busca
da própria microssérie por resgatar a nossa infância perdida, o
tempo que se perdeu. O objeto nos vem para dizer, como metáfora, que para que nossa atitude seja mais positiva diante do
mundo, é preciso mais criatividade, mais luz e mais esperança.
Nietsche dizia que precisamos da arte para que a verdade não
nos destrua. O poeta e pintor Ferreira Gullar afirma que “A arte é
feita para mudar a realidade. A arte inventa, ela não revela a realidade. É uma questão de necessidade.”214 E o trecho lembrado,
214 GULLAR. Ferreira. “Ferreira Gullar: ‘Todo mundo é avançado e moderno, Eu
estou cagando pra modernidade’” Entrevista concedida a Vivi Fernandes de Lima
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em que Tarkovski reflete um pouco sobre o que se busca numa
sala cinematográfica, completa esta ideia.

A cidade da qual a Menina Carvoeira fala, e que Maria vai
explorar nas cenas seguintes, é tal e qual a da parábola bíblica
e, infelizmente, tal e qual o que já conhecemos – um lugar onde
são cometidos todo tipo de atrocidades por ganância, vaidade
ou mesquinhez. A promessa de destruição da cidade, feita por
Deus a Jonas, caso os homens de lá não mudassem de comportamento, se confirma. No entanto, o julgamento que acontece na
cidade está trocado em relação ao bíblico. Em vez das pessoas
mesquinhas da cidade serem julgadas pelos erros que cometeram, Chico Chicote, o porta-voz dos melhores ideais humanos, é
condenado ao Mar do Esquecimento. A maldade das pessoas é
tão atroz que o Gigante acorda e destrói toda a cidade, como uma
espécie de apocalipse.
Mas Maria, sem conhecer nada sobre a cidade, vai descobrindo-a pelas lentes do objeto mágico e o cenário urbano nos
vai sendo revelado em fragmentos multiplicados. A imagem nos
dá a impressão de que a cidade fragmenta a realidade e de que
seu contexto reproduz tudo em série – das imagens às “pessoas”,
que se padronizam numa massa.

e Rodrigo Elias para Revista de História.com.br disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/entrevista/ferreira-gullar> acesso em 09 de janeiro de
2014

didas. Ele usa terno e calça de jornal, como se carregasse em si
mesmo o estímulo ao consumismo, estampado pelas mídias.

Fig. 143 - Daniel Oliveira interpreta um rapaz que anuncia o consumismo até
no próprio figurino

Figs. 141 e 142 - Efeito de reprodutibilidade dos edifícios e das pessoas na cidade

A primeira pessoa que Maria encontra na metrópole é
um rapaz que se encontra lendo jornal. Ela conta a ele que seu
sonho é voltar pra casa. Mas o rapaz, com ares de boneco de ventríloquo é incapaz de entender o que foi dito. Como que repetindo os anúncios, começa a fazer propaganda de casas e felicidade,
como se fossem a mesma coisa e pudessem igualmente ser ven-

O cenário foi construído, portanto, tal qual o olhar de Maria o enxerga. É uma “cidade grande” arquetípica, que poderia
ser a de qualquer lugar do mundo e que habita o imaginário de
todos – há o belo, o feio e o caótico. Uma cidade que serviu bastante de inspiração foi Praga, capital da República Tcheca, pois
preserva até hoje boa parte de sua arquitetura ao longo dos séculos, sem ter sido destruída por nenhuma catástrofe, como foram tantas outras capitais europeias. Para corresponder às sensações de Maria diante da cidade, a estética é expressionista e
opressora, mesmo que sua proporção tenha sido menor, se comparada às edificações normais de uma cidade. Há projeção de lu-
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zes e imagens, aumentando a sensação de movimento constante na cidade além de uma estrutura de luzes (misturando mais
uma vez competências de direção de arte e fotografia) na qual
foram colocados faróis de freio de carros (vermelhos) e faróis
da frente (brancos). O acendimento alternado dessas luzes nos
provoca uma impressão de que ao longe há um trânsito ou engarrafamento. E a ambientação sonora também, é claro, colabora bastante para a caracterização do espaço.

Referências a outros pintores, além de Candido Portinari,
são pertinentes quando nos focamos na construção do cenário
da cidade e na construção do personagem de Dom Chico Chicote. Os planos abertos em cenas na cidade nos lembram algumas
telas do pintor Robert Rauschenberg (1925-2008). Precursor da
arte Pop, Robert pertenceu à vanguarda de artistas da década de
1950. Inovou com a combine painting215, a arte de criar pinturas
que fossem além das telas e da tinta. Ele trabalhou a tridimensionalidade, acrescentando objetos como garrafas de Coca-cola
e restos de outras embalagens, jornal amassado etc.:

Figs. 146-148 - Charlene e Minutiae (ambas de 1954), de Robert Rauschenberg216 e fotograma da microssérie em cena na cidade.

Figs. 144 e 145 - Skyline - a primeira imagem que Maria vê da cidade
através do “binóculo mágico” e, à direita, o efeito cenográfico luminoso, ao fundo, que dá a impressão de engarrafamento.
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215 Combine é o nome dado à obra em que se misturam materiais de refugo às
tintas sobre suportes tradicionais, como as telas de pintura.
216 Fonte: Site Art History <http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/
rauschenberg_combines/ > Acesso: 11 jan. 2014.

Figs. 149-151 - Fotos de detalhes da obra de Raimundo Rodriguez. Fotos: Carolina Bassi.

Assim, seu trabalho nos faz pensar imediatamente no
do artista plástico, Raimundo Rodriguez, que Luiz Fernando conheceu na década de 90 e convidou para fazer a microssérie. O
convite foi feito justamente porque Luiz Fernando se identificou
com a estética de sua obra, além é claro, de ter identificado aquela estética com o conceito desta microssérie. Raimundo também
costuma misturar materiais e técnicas, inclusive reutilizar coisas velhas, que aos olhos comuns costumam parecer lixo, aproveitando o substrato de memória de que estão impregnadas.

O artista plástico cearense, Raimundo Rodriguez, para
isso, está sempre garimpando um novo objeto. Objetos kitsch, imagens religiosas, fios de pisca-pisca, colagens de pedaços
de uma máquina quebrada, fotografias antigas... tudo pode ser
aproveitado por Raimundo, que deseja resgatar as velhas histórias escondidas por detrás daqueles velhos objetos, já esquecidos. É “como se estes, purificados do seu caráter utilitário pelo
desuso, pudessem nos contar como haviam vivido as pessoas
nos velhos tempos, em vez de se prestarem à satisfação das coisas das nossas necessidades modernas” (TARKOVSKI, 2010, p.
67). Luiz Fernando defende esta escolha dizendo:
Gostaríamos de encontrar a antiga vida daqueles objetos, assim como a alma daquelas histórias. Obje-
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tos que mesmo em frangalhos, assim que colocados
lado a lado a outros restos nos possibilitariam o nascimento de um objeto novo, de uma forma nova sem
abrirmos mão da precariedade do tempo. (CARVALHO, Making of de Hoje é dia de Maria)

Esta ideia se adequa perfeitamente ao cenário de Chico
Chicote, que é feito deste material rico da invenção e do renascimento das coisas. Mas por ser um “beco” já dá sinais de que levar
a vida sustentando os pensamentos de Dom Chico pode ser uma
via sem saída numa sociedade como aquela.

Ressaltando a precariedade e a riqueza inerente à epiderme dos materiais utilizados nos trajes e no cenário de Chico Chicote, também os bonecos que participam do banquete imaginário, proporcionado pelo personagem, são velhos e parecem ter
sido montados com restos de outras coisas.

Figs. 152-155 - Bonecos articulados que são animados no banquete
mágico de Dom Chico Chicote e Maria
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Raimundo Rodriguez é quem esculpiu as cabeças dos bonecos presentes na microssérie, cerca de 120, com fisionomias e
materiais diferentes, (madeira ou resina) diferenciando a classe
social. Vinte dessas cabeças foram preparadas para terem movimento nos olhos e na boca, como uma marionete de ventríloquo.
Já os corpos foram feitos em menor quantidade, eram quinze,
em madeira e fibra de vidro, sendo usados em revezamento. A figurinista Luciana Buarque também dispensou atenção especial
aos bonecos. Como os corpos eram como “esqueletos articulados”, precisavam de um enchimento de espuma para dar a forma
desejada e preencher os trajes feitos por ela conforme o previsto para cada um. Enquanto isso, os atores receberam preparação corporal para, por vezes, movimentarem-se como bonecos,
criando uma unidade de linguagem e ajudando os bonecos e os
atores a se mesclarem em cena.

tra máquina - não para andar sobre a terra como os carros, mas
para voar sobre os homens, como os pássaros.

A cidade, na velocidade do que é moderno, parece atropelar os sonhadores. Assim só quem pode acompanhar o ritmo
alucinante da cidade são aqueles que têm dinheiro, no bolso e
no raciocínio, gerando um ciclo vicioso de exclusão. O sonhador Dom Chico Chicote (que é antigo até no nome de tratamento “dom”) é frequentemente atropelado pelos carros nas ruas.
Por outro lado, ele se dedica há muito tempo a inventar uma ou-

Figs. 156 e 157 - Dom Chico Chicote tenta voar com sua máquina,
mas não consegue e é ajudado por Maria.

Há referência a bonecos de fio, de corda, ventríloquos e
“industrializados”. Principalmente os de fio e os de corda, parecem ser utilizados em personagens de representação do antigo.
Os que se parecem bonecos “industrializados” são os Executivos
e os Soldados, que parecem ser movidos a pilha e não por movimentos humanos.

Suas tentativas de voo, no entanto, são sempre frustradas
por repetidas quedas. Há apenas um momento em que ele consegue alçar voo, como o personagem mitológico, Ícaro, que voa
confiante em direção aos seus sonhos. Porém, na ânsia de alcan-
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çá-los, voa tão alto que tem suas asas queimadas pelo sol, provocando sua queda. Na história de Ícaro, ele cai sobre o mar, mas
aqui, Chico Chicote encontrava-se na Terra do Sol a Pino, onde
o sol é mais forte e o chão, mais duro. A queda de Chico Chicote
foi tão forte, que ele não resistiu e morreu, alçando voo num céu
cósmico com sua amada Alonsa/Rosicler.
Sonoridades mediterrâneas, espanholas, também fazem
parte da trilha sonora da minissérie unindo o utópico personagem, Dom Chico Chicote e Alonsa, que será rebatizada por ele de
Rosicler. Qualquer semelhança com o personagem Dom Quixote,
do escritor espanhol, Cervantes, não é mera coincidência. A semelhança é denunciada até pelo nome dos dois. O personagem
de Alonsa/Rosicler corresponde à amada Dulcinéia de Dom Quixote. De caráter inabalável, é Rosicler quem, junto à Maria, tenta
salvar Chico Chicote no insólito julgamento que o condena, antes
da guerra.

Fig. 158 - Alonsa/Rosicler e Dom Chico Chicote em cena do julgamento
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Merecem destaque os trajes deste casal de personagens,
cujo alimento são os sonhos e a criatividade para poder seguir
adiante, sem abandoná-los. Dom Chico Chicote tem, ao invés de
cabelos, um livro aberto em que se escrevem suas memórias e
histórias mais inusitadas. Usa dois trajes: o primeiro, um pouco
mais colorido, em tons mais quentes, é composto de tecidos trabalhados como verdadeiros quadros, um a um, como nos explica
a figurinista Luciana Buarque no documentário encontrado no
material extra do DVD. Os tecidos foram pintados e repintados a
mão, e depois costurados até encontrar a modelagem mais acertada para resultar naquele corpo que é frágil, murcho (o ator
Rodrigo Santoro, que o interpreta, emagreceu cerca de 10 quilos para fazer o papel), mas abriga uma alma vasta e sempre em
prontidão. Raimundo Rodriguez, o artista plástico, também participou da confecção deste figurino, tendo recortado sete de suas
telas para compor o colete do personagem e para fazer parte do
Beco de Chico Chicote – evidenciando o cenário como uma extensão deste personagem. Seu figurino, depois de costurado, foi
envelhecido e bordado com frases do próprio personagem, evidenciando a herança estética de Artur Bispo do Rosário.

Sua caracterização é próxima das clássicas ilustrações feitas para este personagem no romance, em seu aspecto geral. Reúne referências de cavaleiros medievais e de Bispo do Rosário.
Mas, se nos atentarmos aos detalhes, como seus cabelos compostos pelas páginas de um livro, nos lembraremos da pintura
de Giuseppe Arcimboldo, O Bibliotecário (ca. 1562).

Figs. 159 e 160 - Dom Chico Chicote em seu beco

Já o segundo figurino dele possui uma paleta prateada e
se assemelha a uma armadura feita com materiais reutilizados
de madeira pintada de tinta prateada para parecer metal. A referência é a armadura medieval, como a de Dom Quixote e, como
ele, Chico Chicote está disposto a lutar pelos seus ideais em meio
à aridez de sonhos daquela cidade, visando transformar o mundo.

Figs. 161 e 162 - The Librarian (ca. 1562) de Giuseppe Arcimboldo217 e detalhe do fotograma em que se vê o personagem Dom Chico Chicote com segundo
figurino

Raimundo Rodriguez fez muitos testes até chegar a este
adereço leve e suficientemente maleável para permitir os movimentos do ator Rodrigo Santoro em cena e manter-se ajustado à
217 Fonte: Site Art History <http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/
arcimboldo_paris/gaml1007_01.htm> Acesso: 11 jan. 2014.
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sua cabeça:
Fiz uns 16 “chapéus” de livro até chegar ao ideal.
Por fim, costuramos umas cem folhas de papel jornal embebidas em cera e passadas a ferro, com cópias de cartas compradas numa feira de antiguidade.
(RAIMUNDO, 2005)

E até para a confecção deste adereço, Raimundo leva a
cabo sua metodologia de trazer materiais “embebidos” de histórias pregressas.

Quanto ao restante da caracterização, ficou a cargo de Vavá
Torres. O bigode de Chicote, por exemplo, foi feito com duas penas de papagaio, dando um toque de brasilidade ao personagem.

Levando às últimas consequências o fato de que não há
nada chapado, liso, no figurino e no cenário de Chico Chicote,
esta mistura de cores como a matéria dos sonhos, está presente
inclusive na pele de Chico Chicote. O caracterizador explica que
também precisou se empenhar e realizar vários testes:
Experimentei várias cores até chegar num tom ouro
velho: muito marrom, verde, azul e amarelo. Ele é
um poeta, mas também é um andarilho que dorme
dentro de uma geladeira, num beco da cidade. Para
a maquiagem não escorrer com a transpiração, uso
um látex líquido no rosto do Rodrigo, antes de colorir. (TORRES. 2005)
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O informe publicado no site da microssérie dá a Luiz Fernando Carvalho a assinatura da construção plástica deste personagem, afirmando que o diretor foi quem “orquestrou” nas
oficinas de arte, nas conversas com a equipe de figurino e de caracterização a composição de Chico Chicote.

O traje de Rosicler, a amada de Chico Chicote, é feito com
cacarecos de bijuterias, restos de beleza, reaproveitados, rearranjados no decote de sua blusa, papeizinhos coloridos de bala
enfeitando as mangas bufantes. Contando mais sobre o processo
de confecção deste figurino, a figurinista disse:
Queríamos usar materiais alternativos e, por coincidência, a Letícia me deu de presente um sapato todo
de ‘cacarecos’ coloridos, feito por uma artista plástica de rua curitibana, a Efigênia. Acabei indo por
esse caminho: o sutiã dela parece uma jóia, e é todo
de papel de bala misturado com tampinhas e pedrinhas. (BUARQUE, 2005)

Figs. 163 e 164 - Frames extraídos do Making of de Hoje é dia de Maria, contido no DVD da microssérie, em que se vê o sapato usado por Rosicler e o soutien de que fala a figurinista.

ciana Buarque para a criação dos trajes de Maria. O trabalho foi
premiado naquele ano, durante o evento, que é o maior voltado
para cenografia em todo o mundo.

Outros materiais reutilizados são plástico vinílico azul
para o seu corpete e o plástico reaproveitado de cortinas de banheiro para fazer a saia cheia de babados laranja. Este figurino
a classifica entre os excluídos da cidade e evidencia, principalmente, a sua criatividade e o seu amor à memória das coisas, à
alma dos objetos e suas histórias. Nas coisas que são descartadas com extrema facilidade pelas pessoas da cidade, ela é capaz
de enxergar beleza, colorido, textura. Os tons são vibrantes como
sua personalidade. Ela é extremamente bela, forte e valente, vem
sempre acompanhada de uma música em estilo flamenco, que
ela dança movimentando as saias com as mãos, denunciando a
herança espanhola já mencionada. Não é doce, nem muito menos etérea ou intocável como a Dulcinéia de Cervantes. Rosicler
é “de carne e osso”, possui “fogo nas ventas” e sabe se defender.
Assim como Chico Chicote, ela mora num lugar escondido, como
se assim se protegesse das agressões urbanas, na periferia. Seu
figurino esteve exposto na cidade de Praga durante a Quadrienal
de 2011, assim como as pranchas de referência feitas por Lu-

Figs. 165 e 166 - A figurinista ao lado de seu figurino exposto na Quadrienal de Praga de 2011 e foto do figurino ao lado da prancha de
referências de imagem feita pela figurinista para o personagem de
Maria, além de fotos da microssérie.
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A cidade, espaço em que aparecem estes personagens na
segunda jornada, é uma mistura de paraíso e inferno. Maria olha
para as vitrines que exibem comida, cartazes em que se veem
sorrisos e famílias felizes, luzes bonitas que se acendem. Ela, no
entanto, está do lado de fora do vidro, sob o frio da noite congelante. Neste caso, faz-se alusão ao conto de Hans Christian Andersen, A Menina dos fósforos, em que uma menina pequena e
pobre está sozinha à noite pela cidade escura, descalça, passando frio e fome, como Maria. É inverno e ela possui apenas alguns
palitos de fósforo para se esquentar. Acende um e vê a lareira
em uma sala onde pode se aquecer; acende outro e vê um ganso
assado sobre a mesa em uma ceia, acende outro e vê uma linda
árvore de natal.

Figs. 167-170 - Fotogramas demonstram como se dá na microssérie
as visões da menina em relação às do conto de Hans Christian Andersen.
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Quando a chama deste terceiro fósforo se acaba, todas as
velas da árvore de natal vão se recolhendo em direção ao céu e
resta apenas uma, que vem em sua direção como uma estrela cadente. A menina lembra-se de sua avó, já falecida, que dizia que
sempre que visse uma estrela cadente era uma pessoa que estava indo para o céu. A menina chama pela avó e ela vem ao seu encontro, confortá-la, levando-a consigo na noite de ano novo. Em
Hoje é dia de Maria, a menina vê em animação, em uma vitrine,
uma família reunida em casa, a cear. Busca abrigo em diversas
edificações, sem conseguir, até que recorre aos fósforos, como a
menina do conto e, como ela, acaba encontrando alento junto a
um ente querido que já se foi. Em seu caso, quem vem ao seu encontro é a mãe, mas não para levá-la consigo, e sim para aquecê-la em seus braços.

Figs. 171 e 172 - Maria acende os três fósforos que tem consigo, tentando se esquentar e, por último, recebe a visita de sua mãe.

Naquela cidade, o único personagem, entre os melhor estabelecidos, que parece sonhar é o personagem do Dr. Copélius,
dono da loja de brinquedos antigos. Ele é aquele que sabe consertá-los, pois conhece seus segredos, sua magia, sabe seu valor
e a importância dos bons princípios. O personagem é inspirado
no Doutor Coppelius do conto de E.T.A. Hoffman, Der Sandmann
(1815, traduzido como O Homem de Areia), no qual este doutor, fabricante de brinquedos, inventa uma boneca quase humana, chamada Copélia. Esta história inspirou um balé intitulado
Coppélia, a moça dos olhos de esmalte, que estreou em 1870, na
Ópera de Paris218 e, no Brasil, em 1918, no Theatro Municipal
do Rio de Janeiro. Foi o primeiro balé clássico a misturar danças folclóricas e populares como polcas, mazurcas e czardas. A
218 Curioso é que a primeira fase de sucesso do balé foi interrompida pela guerra
franco-prussiana que causou a morte da bailarina Giuseppina Bozzachi. Ela adoeceu pela falta de alimentação e veio a falecer na manhã de seu aniversário de 17
anos, exterminada pela brutalidade humana. Posteriormente se tornou a obra de
dança mais executada do Garnier de Paris. (<http://www.russianballethistory.
com/ballethistories.htm> Acesso: 15 jan. 2014)
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inspiração perfeita, já que Dona Boneca também é dançarina e
tem belíssimos olhos claros, que parecem mesmo esmaltados,
e já que a microssérie também desejava retomar nosso folclore
nacional.

Figs. 173 e 174 - Dr. Copélius em frente à sua loja de brinquedos e
dentro dela, consertando a Dona Boneca.

298

Figs. 175 e 176 - Duas das raras fotos de Georges Méliès, em sua loja de brinquedos, na estação de Montparnasse, na França.219
219 Fonte: As duas fotos de Meliés foram feitas pela pesquisadora, na exposição

O personagem do Dr. Copélius, por sua vez, também nos
faz lembrar Georges Méliès, que depois de ter falido com as dificuldades enfrentadas pela indústria cinematográfica perante a
guerra, tornou-se dono de uma loja de brinquedos – como uma
“miniatura” de seu antigo ofício, um jeito simplificado de continuar a alimentar os sonhos humanos. Outro elemento que poderia aproximá-los é o fato de que ele tem uma espécie de cinematógrafo ou projetor de cinema, cuja manivela ele gira e projeta
imagens sobre os olhos cerrados da boneca-bailarina. O fato se
dá como se instilasse vida nela por meio da projeção. A magia da
película parece funcionar, pois logo após, ela acorda.

Figs. 177-180 - Dr. Copélius gira a sua manivela, projetando “luz cinematográfica” sobre a Dona Boneca, que acorda e canta sua canção.
“Meliés, a magia do cinema”, realizada pelo MIS de São Paulo, no ano de 2012.
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Os brinquedos na loja do Dr. Copélius funcionam como
uma metáfora, eles são antigos tal como parece antiga a ideia de
haver uma infância. Na cidade, não há crianças, nem espaço para
elas. Quando ouvimos o som da antiga boneca funcionando e sua
canção, nos sentimos comovidos, como se estivéssemos diante
de uma relíquia, diante do último elemento remanescente de um
tempo em que o homem sonhava com coisas bonitas. A caracterização desta boneca, interpretada por uma atriz de carne e
osso, dá destaque aos lindos e grandes olhos claros, delineados e
acrescidos de longas pestanas postiças, fazendo lembrar do personagem do balé, A moça dos olhos de esmalte.

Fig. 181 - Inês Peixoto como Dona Boneca

Assim, na cidade, ao mesmo tempo em que existem nela
atrações fascinantes, vitrines espetaculares, existe também a exclusão devido a uma mesquinhez que só considera aqueles que
têm dinheiro e/ou que possam ser muito rentáveis à sociedade
de alguma forma. Um bom exemplo disso é a boneca-bailarina
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que, quando fica velha, é descartada como lixo. A antropomorfização das bonecas é interessante, pois nos faz considerar o contrário, a coisificação das pessoas – tratadas como objetos, partes de uma engrenagem, não podendo tornar-se obsoletas sob
o risco de serem desconsideradas do todo, da sociedade. Vê-se
também uma crítica à visão do mercado cultural, que descarta
os artistas quando ficam velhos, ou quando há uma nova atração
que possa vender mais e ser mais lucrativa.

Inês Peixoto, atriz do Grupo Galpão de teatro, é quem interpreta a Dona Boneca na segunda jornada, e a Rosa, na primeira. Nota-se, pelos dois personagens, que a “vida de artista”
é dura nos dois contextos, seja para o teatro mambembe da Cia.
Vai e Volta, seja no Teatro de Variedades. A diferença é que, antes, os artistas eram mais livres. “Davam duro” para ganhar o
que bastasse para a sobrevivência, mas tinham tempo para sentir a poesia do ofício, criar algo que atendesse à sua alma. No Teatro de Variedades, os artistas estão sujeitos a Asmodeu Cartola
e trabalham no ritmo ditado por ele. O dinheiro não é arrecadado pelos artistas, mas pelo dono do Teatro, que fica com a maior
parte do lucro. Infelizmente, é bem como vimos acontecer com
grandes artistas do século XX, como Carmem Miranda, que chegou a casar-se com seu empresário, o qual pôde, desse modo,
explorá-la ainda mais, até a morte. Por essa razão, tão logo Maria pergunta à Dona Boneca se ser artista é bom, ela o desilude
revelando a dura realidade.
A estética de toda a segunda jornada, mais urbana, nos
lembra mesmo o início do século XX, o aumento da velocidade
e da percepção da realidade com a invenção dos carros, da fo-

tografia e do cinematógrafo. As casas de entretenimento como
os cabarés e os music halls, prometem diversão sem fim àqueles
que podem pagar por ela. Mais e mais pessoas se mudam para a
cidade na promessa de trabalho, são explorados e movem-na dia
e noite. Faz-se, assim, a efervescência da cidade grande.

A influência visual passa a ser a do pintor Henri de Toulouse-Lautrec, pintor pós-impressionista que registrou, como
nenhum outro, as dançarinas dos cabarés mais conhecidos de
Paris, no século XIX e seu ambiente. As cores vibrantes são a
marca registrada do pintor e de seu modo de desenhar os contornos, bem como de espalhar as tintas, conferindo movimento
às figuras. Foi precursor das artes gráficas, que se tornaram um
emblema da “cidade grande”. Nota-se que os tons coloridos no
Teatro de Variedades do Cartola têm muito a ver com estas referências, como veremos nas imagens em comparação.
Fig. 182 – Jane Avril (1893), coleção particular.
Fig. 183 – Moulin Rouge (1891), coleção particular.
Fig. 184 – La Goulue dancing with Valentin-le-Desosse (1895), Musee D’Orsay
Fig. 185 – La Goulue dancing (também conhecido como Les Almees, 1895), Musee D’Orsay
Fig. 186 – Monsier Boleau in a Cafe (1893), Cleveland Museum of Art.
Fig. 187 – Marcelle Lender dancing in the Bolero, in ”Chilperic” (1895), coleção
particular
Fig. 188 – The Clowness Cha-U-Kao Fastening her bodice (1895), Musee
D’Orsay220
220 Fonte de todas as imagens: The Athenaeum <http://www.the-athenaeum.org/
art/list.php?s=du&m=a&aid=382&p=2> acesso em 12 de janeiro de 2014.
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Variedades se distribuem no cenário bem aos moldes das imagens fornecidas por Toulouse-Lautrec. O início da apresentação
de cancã das bonecas-bailarinas também é mostrada sob efeito
de animação stop motion, fazendo com que pareçam de fato bonecas, pois o movimento deixa de ser contínuo e se torna truncado. Neste momento, para garantir o efeito das saias rodadas,
voando com a dança, os figurinos foram aramados, para ficarem
parados a cada frame gravado, os babados foram feitos de papel
de seda amassado.

Figs. 189 e 190 - Dona Boneca se apresentando e, depois, nos bastidores conversando com Maria.

Num efeito expressivo, as pessoas que frequentam o Cabaré do Cartola, são representadas por bonecos em stop motion,
isto é, animados por um efeito audiovisual. São pessoas já desprovidas de toda a sua naturalidade, não são mais humanos de
verdade. Esses figurantes que compõem a plateia do Teatro de
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Figs. 191 e 192 - Maria é levada ao interior do Teatro de Variedades
pelo Asmodeu Cartola

O telão, pintado ao fundo do palco em que as bonecas dançam e que depois vai dançar Maria/Piano Baby, parece um cartaz de Toulouse-Lautrec ampliado:

A vida que se vive na cidade mais parece um pesadelo,
sempre é noite, nunca há luz do dia. Quando há luz, ela é sempre
artificial, assim como na cena do julgamento de Chico Chicote
em que há bastante luz sobre o problema a ser julgado, porém,
ela é proveniente de holofotes. O juiz também julga de acordo
com regras inventadas artificialmente por ele.

Este juiz é, ninguém mais, ninguém menos, que o próprio
Diabo, evidenciando com qual olhar aquela sociedade compactua e se identifica mais. Evidencia, portanto, que as intenções
sobre o réu, o qual, sabemos, nada fez de errado, são as piores
possíveis e, deixa claro o ponto de vista contrário desta sociedade em relação aos ideais pacíficos e utópicos de Chico Chicote.

Fig. 195 - Asmodeu Juiz no julgamento
Figs. 193 e 194 - Cartaz de Toulouse-Lautrec e detalhe do fotograma
em que se vê ao fundo do palco, o telão pintado, muito parecido com
o desenho do pintor.

Reforçando a desumanidade, há também bonecos inanimados durante a cena do julgamento, misturados aos atores “de
verdade”, ou mesmo em cenas pelas ruas da cidade. Este recur303

so poderia nos fazer lembrar o encenador teatral Tadeuz Kantor221 que, em diversas peças suas, mesclava aos atores, bonecos,
numa atitude artística e política, criticando a passividade das
pessoas diante das situações e/ou a manipulação de interesses,
tão recorrente na sociedade. Pode nos lembrar também o cineasta Federico Fellini, em seu filme Toby Dammit (1967), quando
em meio aos cenários da cidade em que Toby se perde, figuras
humanas, xerocopiadas em papel, foram misturadas aos atores
reais a fim de criticar a falsidade em meio às pessoas.
Durante a guerra, que acontece logo após o julgamento,
os soldados que invadem os lugares, atirando, parecem robóticos, e não artesanais, delicados como as bonecas-dançarinas.
Eles parecem industrializados e como que revestidos de um único material, que parece emborrachado, facilitando a fabricação
em larga escala. Agem de maneira mecânica, sem saber o que estão fazendo. Em plena trincheira, eles se olham e se perguntam:
“Quem é o inimigo?”
Eles são, na verdade, “os executivos” que aparecem na primeira jornada, espancando o morto endividado. Seu figurino é o
mesmo de neoprene preto, com peruca de látex, por isso, a impressão emborrachada. Ao notarmos que estão vestidos como

221
Tadeuz Kantor (1915 – 1990): Polonês, pintor, cenógrafo, encenador
teatral, artista criador de performances e happenings. Em suas obras, Kantor
aproximava o teatro da pintura na importância dada ao tratamento da imagem. E
deu ao objeto, aos bonecos e máquinas uma função de destaque. Bonecos e atores,
em cena, entravam num processo de simbiose, resultando numa presença de igual
importância. O encenador costumava utilizar como matéria prima, materiais precários, descartados pela sociedade de consumo, pela memória que carregam, aumentando sua expressividade.
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executivos, a metáfora de destruição que carregam, atinge a sociedade atual com maior impacto. Além disso, como soldados
e como executivos, todos eles parecem iguais, não têm personalidade, o que os coisifica muito mais. Um pouco como o que
acontece no dia a dia das pessoas nas grandes cidades e também
como o que acontece numa guerra de verdade, quando os soldados precisam abdicar de sua pessoalidade para transformarem-se em uma massa, todos usando o mesmo uniforme, impecáveis
e iguais.

O capacete que protege-lhes o rosto, inclusive, esconde as
feições humanizadas destes soldados, elas não são vistas. Os soldados não possuem nomes e são chamados por números, 1 e 2,
por exemplo. Conversam entre si e dizem que a guerra é “um
bom negócio”, assim como o Diabo costuma fazer negócios com
as pessoas. A música tocada neste momento é o rock pesado,
combinando com os metais das armas e o ritmo frenético dos
tiros e das bombas. É barulhenta e desagradável. Arrematando esta ideia, há a fala de Dom Chico Chicote, afirmando que “o
mundo não vai se acabar pelas guerras, mas pela falência dos
corações.”

Fig. 196 e 197 - Executivos e soldados – uma massa cujos indivíduos
não têm personalidade

Notamos na cena do julgamento, quando o enquadramento se abre, que são revelados os equipamentos de iluminação,
pessoas da equipe que os direcionam para a cena, num recurso à
metalinguagem. Este recurso está presente em outros trabalhos,
também em foco nesta pesquisa.

Figs. 198 e 199 - Executivo anuncia o julgamento como se fosse um
show, e equipe atravessa o quadro fazendo um movimento de travelling com a câmera.

Luiz Fernando o usa como já fora usado no cinema de
Fellini, em E La Nave Va (1983), quando o diretor italiano revela sua equipe em cena. Outro recurso também usado primeiramente no cinema e que Luiz Fernando volta a utilizar é o olhar
do personagem diretamente para a câmera, provocando-nos a
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sensação de que ele nos olha nos olhos e se comunica diretamente conosco. Este recurso também fora usado por Fellini, em
La Strada (1954) e, antes ainda, pelo sueco Ingmar Bergman, em
1953 em seu filme Mônica e o Desejo.

Quando todo o possível parece já ter acontecido, até mesmo um “apocalipse”, Maria encontra a Guardiã do Limiar. A menina está quase sucumbindo, mas percebe que esta não pode ser
a verdadeira guardiã e a derrota. Recebe, então, a visita de uma
protetora, a verdadeira Guardiã dos dois mundos que é, na verdade, sua avó. Ela a conforta e estimula a lutar até o fim. E, só depois, sabemos que é ela a narradora de todas as histórias, desde

Fig. 200 - Falsa Guardiã do Limiar – usa branco, mas seu bordado e traje é
afrancesado, denunciando uma afetação destoante da simplicidade que este
personagem precisava ter.
306

o princípio. Seu figurino é simples, parece mesmo o de uma avó.
É de linho claro, com pequenos bordados de ponto cheio, coloridos e usa um véu claro que lhe acrescenta uma aura de bondade.
Na “vida real”, em correspondência a este véu, a avó usa um lenço protegendo e prendendo os cabelos. Seu vestido está limpo,
é bem simples e puído, indicando a classe social deste personagem.

Figs. 201 e 202 - A verdadeira Guardiã dos Dois Mundos é a avó, que
conversa com ela do outro lado, fazendo-a enfrentar a febre alta e
tratando-a com “histórias” para a alma e ervas medicinais para o
corpo enfermo.

Maria enfrenta o Cavaleiro da Noite, que lhe aparece como
uma última prova, a qual ela vence por sua coragem ter tido o
exato tamanho de seu medo. Este cavaleiro, como os outros dois
anteriores (Cavaleiro Branco e Cavaleiro de Fogo), foi composto
segundo imagens de cavaleiros medievais, das mais assustadoras. Como é um Cavaleiro da Noite, sua paleta é escura, toda em
tons de preto e cinza grafite, além dos metais. Seu rosto é encoberto por uma máscara que mais parece uma “explosão de escuro” – o escuro sai do centro de seu rosto, em tiras que se expandem para fora, cobrindo quase toda a sua fisionomia.

Figs. 205 e 206 - Asmodeu morto pelas lanças de São Jorge (que em
seu mito derrota o Dragão), e Maria batizando seu Zé do Riachim,
que surge com a morte de Asmodeu.

Figs. 203 e 204 - Cavaleiro da Noite e São Jorge. Ambos cavaleiros de inspiração medieval.

Mais adiante, ainda encontra o Asmodeu Primordial, que
teima em afrontá-lo. Mas, como desta vez, Maria pôde invocar
o poder da justiça, recebido pelo Cavaleiro de Fogo, trouxe São
Jorge em seu cavalo para matar a maldade de Asmodeu com sua
lança. São Jorge, que em seu mito exterminou o Dragão da Maldade, vem caracterizado de modo muito próximo do que todos
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conhecem das imagens religiosas, como o cavaleiro medieval. De
sua interferência resulta, portanto, que o Diabo, sem mais conter maldade no coração, transforma-se num caboclo amante da
natureza, que Maria batiza de “Zé do Riachim”. Nome repleto de
sutilezas, como os passarinhos que estão a cercá-lo, como a entonação de sua voz, e seu traje simples e discreto. A própria referência a “riacho” também é uma referência a água corrente e à
fertilidade, antes só encontrada em associação à Nossa Senhora.
As duas aparições guardam em si a ideia já discutida anteriormente, de que bem e mal podem estar, às vezes, no mesmo
lugar. O mesmo Cavaleiro do Fogo, que poderia trazer algum perigo à Maria, trouxe-lhe o poder da justiça. O mesmo Asmodeu,
quando desprovido de sua maldade, pôde dar a vida a um homem modesto e amoroso.

Estes foram alguns dos personagens masculinos, mas a
maioria dos personagens da microssérie, são mulheres e fortes,
como figuras de resistência. A jornada de Maria nos remete a
uma busca de conhecimento da própria força e mistério feminino. E, por que não, de uma busca pelo conhecimento de uma
força feminina latente na nossa própria cultura. Maria é também
o nome da Virgem, que poderíamos considerar como a Grande
Mãe, a “terra boa, onde tudo brota”. E, vista dessa forma, Maria
é a terra e a semente, Maria se funde à sua própria jornada de
crescimento e faz com que nós, nos espelhando em seu processo
de autoconhecimento, façamos de sua jornada a nossa própria.
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3.5.3.5. Para concluir a análise
Considerando tudo o que o diretor intencionava com a
criação deste projeto, que começou sendo apenas um especial
de 60 minutos e alcançou a amplitude de uma microssérie, pode-se dizer que Luiz Fernando Carvalho alcançou objetivos e
plantou sementes.

A partir dessas características apontadas na análise, poderíamos dizer que Luiz Fernando Carvalho leva para a televisão
a linguagem do cinema moderno, isto ainda sem contar as quebras de eixo propositais, vistas no Brasil apenas com o Cinema
Novo, na década de 60.

Mas vemos em sua linguagem também recursos do cinema clássico, como o uso de plano e contra-plano, por exemplo,
que foram adotados pela linguagem televisiva desde o início da
teledramaturgia e foram mantidos até os dias atuais. No entanto, por não se restringir ao uso da linguagem do cinema clássico,
ou do moderno, ou às da televisão, filiando-se também ao teatro
e às artes plásticas, ele parece inaugurar uma nova linguagem.

Outro aspecto importante a ser observado nessa direção é
a tecnologia escolhida para captação de imagem que, com certeza, se deve ao desejo do diretor de ampliar a qualidade da televisão brasileira – da forma ao conteúdo, sem descuidar de nada.
Ou, talvez, por entender que forma e conteúdo bem desenvolvidos sejam duas metades igualmente importantes de uma obra
artística, meio e mensagem. Assim, ele trouxe à televisão uma
qualidade antes só vista nas telas de cinema. Pela primeira vez
na América Latina, usou-se a câmera Viper, da marca Thompson,

que captava imagens em alta definição, quase cinco vezes melhor do que as demais câmeras similares, à época, e era equiparada somente à qualidade de captação em película.
Esta melhora na definição da imagem interfere no pensamento da direção de arte e na construção da fotografia, como
confirma o diretor:

A tecnologia em HD representa um desafio enorme
para a ficção. Aumentando a definição da imagem,
todo e qualquer detalhe da feitura e do acabamento
dos figurinos, da cenografia e da maquiagem ficam
mais evidentes, expostos. Por outro lado, a fabulação exige certa indefinição, áreas menos iluminadas,
menos definidas, desfocadas, e então capazes de gerar certo mistério na imagem e no espectador. Este é
o diálogo que deve ser observado entre a alta definição e a dramaturgia. Um diálogo, sob certo ponto de
vista, contraditório, e que vai exigir muita delicadeza de todos nós. (CARVALHO, 2005)

E delicadeza foi o que não faltou a cada um dos profissionais envolvidos, que chegaram a se emocionar, quando depois de
gravada a última cena, todo o sonho, ou o “suporte para o sonho”,
os cenários precisavam ser desmontados. Dos atores à equipe
técnica, todos se emocionaram, pois depositaram ali, um pouco
de suas memórias afetivas, colocando-se como criadores também. O processo colaborativo, administrado por Luiz Fernando,
sem dúvida, faz com que cada um se sinta coautor daquela obra,
uma linha componente e importante para o seu “bordado”.
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Os processos de trabalho com Luiz Fernando por Lia
Renha:

Tinha outra equipe fazendo o Hoje é dia de Maria, eu
estava lá na Globo, mas eu não estava nessa equipe.
O Luiz me ligou um dia e falou, “Lia, é muito grande...
Você tem que vir pra cá fazer a direção de arte. É muito grande, eu não dou conta... Não está dando certo.
” Tinha uma equipe fazendo como faz novela, sabe?
Sem direção de arte. Tinha um cenógrafo muito interessante, mas não estava dando conta. [...]
O Luiz já estava há algum tempo em Hoje é dia de
Maria, já tinham encomendado dois estúdios lá do
outro lado do Projac, nos terrenos, a Globo já tinha
começado a pagar em parcelas. Dois estúdios tipo
galpão, pra fazer o Hoje é dia de Maria, não no terreno
do Projac, imagina. E aí, quando ele me ligou, eu falei
pra ele que eu adoraria, que eu, enfim, que eu estou aí
pro que você quiser, mas ele estava com uma equipe
lá já andando, que ia ser difícil. Dependendo do
cenógrafo que tivesse até dava, mas no caso daquele,
eu não conseguia.
Enfim, aí foi seguindo, seguindo, mas ele disse que estava tudo muito perdido, que não estava batendo, trocou a equipe inteira! Tirou todo mundo e quis começar do zero. Bom, aí me ligou de novo e lá fui eu.

A primeira coisa que fiz foi olhar os estúdios, que o
Luiz gosta de... audácia. Tem umas coisas que a gente diz que a gente parece criança. Eu li tudo e Hoje é
dia de Maria são contos com arquétipos importantes,
contos da humanidade [...] Está dentro de todo mundo
uma criança, entendeu? Pega pela criança e pelo adulto de cada um. Eu olhei os dois galpões e pensei, eu
não posso fazer Hoje é dia de Maria com boca de cena.
Eu não sentia aquela história assim. O nosso olhar, da
gente pro mundo é assim [e faz um gesto amplo], não
é como se fosse a novela, assim, aquele galpão retangular. Aí eu falei, na frente do produtor, “eu não quero
retângulo”.
Eu não quero retangular, eu preciso de uma bola. E
o Luiz, ele já está vendo que vai dar uma encrenca e
ele paga pra ver! Ele gosta disso, sabe? Porque ele entende logo também. E falei, olha aqui, eu preciso de
uma esfera, de uma geodésica, tem que ser um espaço livre, 360 graus sem nada no meio atrapalhando.
Porque Hoje é dia de Maria tinha que ser exterior e
interior num estúdio. Tinha que ter o campo que ela
corre, do nordeste até as “franjas do mar”, tudo em estúdio! Aquela coisa do mundo interior não pode ser
cartesiana.

Bom, a cara do produtor... [cara de medo] quando eu
falei: “não posso fazer desse jeito, então, você devolve
esses espaços. ” “Mas já começou! ” Luiz Fernando disse, “Não, não. Ainda dá tempo da gente fazer. A gente
paga com o dinheiro da cenografia, mas pelo amor de
Deus, manda parar esses galpões e paga só o que é do
começo, e não vai gastar muito dinheiro que não deu
tempo de fazer muita coisa. ”
Aí o Luiz, quando eu olho pra ele, ele está com uma
cara de peralta! [risos]. Falei em “geo” ele já gostou!
Daí, eu entregava aquelas paisagens em 360 graus
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que é dificílimo pra o Luiz decupar, pra qualquer diretor... Eu falava pra ele, “Luiz, você tem o direito de
cancelar o dia de hoje, e fica aqui”, porque é difícil decupar em 360, sabe? As plantas pareciam mandalas,
ninguém entendia nada. Tinha uma pessoa na minha
equipe que é arquiteto, cenógrafo, falou “Luiz, sinceramente, você me desculpa, não estou entendendo
nada do que você está fazendo. ” E eu falava, vai dar
certo, vai dar certo.
O importante foi entrar naquela bolha. [...] Só que eu
tive que ampliar, fazer coisa pra luz... Então, aí ficou
com 55 metros de diâmetro, por 12 metros de altura...
mais até. O sol - o que representava o sol - estava há,
sei lá, 20 metros de altura. A gente tinha tudo o que
a gente queria. A montagem daquilo já foi um clipe,
sabe? Aquelas peças imensas, eram vários guindastes.
Mas, então, foi um conceito, porque é o que a gente
sente, são arquétipos, é o mundo da gente, de dentro.
E a gente sente o mundo não de uma maneira cartesiana. Mesmo porque ela saía de casa, a câmera pegava ela correndo, correndo e tinham as paisagens,
estradas! ... tudo dentro daquela bolha. Plantação de
milho, de repente, virava outra paisagem.
O Luiz pegava aquelas “mandalas” ele estava sabendo que era legal, ele viaja assim... não fica com medo.
[...] Tem um diretorzão lá da Globo que me chamou
um dia e falou, “também não estou entendendo o que
você está fazendo. Vai dar certo? ” “Eu não tenho certeza se vai dar certo, eu não estou repetindo nada do
que eu fiz...” Era complicado de entender mesmo, o
projeto.
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Daí a paisagem, ela era perspectivada e, a cada vez,
mudava, feita à mão. Isso foi outra coisa que eu e o
Luiz resolvemos – “não vamos fazer com tecnologia
nenhuma o Hoje é dia de Maria. É tudo mecânico. ” Tirando a morte da Maria, que teve um efeito, é tudo
mecânico. Até os patinhos... a arte é absolutamente
artesanal. Eram vários aderecistas, vários pintores de
arte... e aí eles pintavam o fundo todo de novo. Era um
povoado, agora muda o fundo... aquela tela monstruosa, eles pintavam tudo... E o piso era terra de verdade.
De vez em quando aparecia cobra, bicho...

Os processos de trabalho com Luiz Fernando Carvalho
por Luciana Buarque:

[...] eu acho que a Lia Renha é quem melhor faz esse
papel de direção de arte (porque eu já trabalhei com
ela fora). Isso realmente, com ela, o trabalho de diretor de arte é pleno mesmo, no cinema e, na televisão
ela fazia um pouco. Mas a Lia sim, chegava, era uma
referência até pro próprio diretor, pedia – às vezes, vinha o diretor com ela – “Lu, isso, assim, assado...” Ali, a
gente tinha uma relação bacana de direção de arte. [...]
Ela faz o que o Luiz faz com a gente na televisão.
[Nos outros trabalhos, o diretor de arte] é ele mesmo.
Eu acho que ele é o melhor diretor de arte!

Então, aí que a gente entraria até nessa questão do
trabalho do Luiz Fernando, porque em nenhum outro
trabalho eu tenho tanto contato e tanta relação com
os atores como com ele. Muitas vezes é até difícil o
trabalho quando eu não tenho essa proximidade com
os atores. No caso do trabalho com ele, que a gente tem, eu não peço referências, mas a gente dialoga
muito. E eles também, como não estão muito acostumados com isso, dos outros trabalhos, então eu meio
que trago eles pra perto. Puxo um pouquinho, falo que
é pra gente trocar ideias... Como os ensaios são próximos, então, tem todo um gestual que às vezes interfere muito no figurino... Às vezes eu apresento uma coisa e quando eu vejo o ensaio eu falo: “Opa, não é por

aí!”. E às vezes eles falam também, “eu estou fazendo
não sei o que”, “eu estou correndo”, “eu estou rodando”, “eu estou dançando”... Então, pedem um elemento, uma bengala, uma coisa. Então, tem essa parceria.
Mas não é sempre.
É, isso mais uma vez é uma qualidade do trabalho com
o Luiz Fernando. Hoje eu tenho uma reunião à tarde
com a cenografia pra ver todas as cores dos cenários.
Então, o que eu estou criando para um personagem
pode mudar drasticamente dessa reunião. Pô, a parede é vermelha. Esse personagem mora numa casa
com a parede vermelha. Então, que personagem é
esse? Não só do ponto de vista... [cromático] - “Então,
vou colocar amarelo pra contrastar com o vermelho”
- mas do ponto de vista psicológico. Quem é esse personagem? Então, isso é todo um processo que a gente
vem junto com o Luiz Fernando e com toda a equipe de criação dele. Então, e falando das luzes, e a fotografia [vem junto também] evidentemente. Que luz
vai refletir nessa parede vermelha? É um conjunto de
coisas que vai interferir em tudo, na parede, no personagem que está na frente. E nós por nós mesmos vamos interferir nessa fotografia também, né? Às vezes
o fotógrafo diz, “eu vou mudar a luz, porque a parede é
vermelha, por que a roupa é amarela...” E assim a gente vai criando um círculo de criadores mesmo.
Voltando até na coisa do Luiz, eu acho que todos os figurinos têm um processozinho. Ele acompanha muito
de perto, então, o processo dele vai mudando a medida que você oferece coisas pra ele. Às vezes, ele faz digamos uma encomenda. E, quando você mostra, aquilo já traz outras informações pra ele. Então, a gente
vai reestudando aquela proposta. Um exemplo que eu
diria que foi mais ou menos difícil foi a roupa do ni313

nhozinho da Mariazinha. A ideia era de que um passarinho tivesse feito aquela construção dela. Eu comecei
a fazer uma coisa linda com aquela palhinha do ninho.
E ficou uma coisa muito bacana - isso no manequim,
eu fui criando. Botando aquela palhinha pra lá e pra
cá, foi ficando uma trama linda. Aí ele viu e ele falou:
“não, isso está fashion, eu quero um ninho mesmo!”
Então, só pra você ter um exemplo do processo. Era
um ninho e estava virando uma roupa incrível [risos]
e a ideia era de que ela [o personagem] tivesse dentro
de um ninhozinho. Mas não é que é difícil ou fácil, é
parte do processo mesmo, de entendimento, de diálogo...
Agora, o Luiz, é um cara muito, muito inteligente, de
uma riqueza de referências absurda, assim... Muito
inspirador trabalhar com ele, é sempre um aprendizado. Não é à toa que você vê o resultado, é muito interessante.
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3.5.4. Capitu
A análise que se desenvolve a seguir concentra-se no caso
da transcriação do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, para a televisão, na minissérie Capitu, em 2008. Como já foi
dito, primeiro entenderemos a obra original, o romance, e seu
contexto histórico e social, além de analisar a linguagem artística desenvolvida por Machado, a fim de entender se foi mantida
nesta transcriação e como se deu este processo.

3.5.4.1. Dom Casmurro, romance realista de Machado
de Assis

No Brasil, a literatura realista chegou causando forte impressão e opondo-se a uma já esgotada estética romântica. Nem
todos, no entanto, receberam-na sem críticas. Foi o caso, por
exemplo, de Machado de Assis que tendo cultivado o Romantismo, durante a primeira fase de sua carreira literária, voltava-se
num segundo momento a novas práticas, sem se render, contudo, às prescrições da escola realista. Enquanto Eça de Queirós
era festejado incondicionalmente entre os brasileiros, Machado
se manifestava, criticando aspectos de sua construção literária.
De forma coerente, independente, moderada e elegante, Machado não se furta a apontar os problemas do seu conhecido romance O Primo Basílio.
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Certo de sua vitória o sr. Eça de Queirós reincidiu no
gênero e trouxe-nos O Primo Basílio, cujo êxito é evidentemente maior que o do primeiro romance, sem
que aliás, a ação seja mais intensa, mais interessante
ou vivaz nem mais perfeito o estilo. [...] a Luísa é um
caráter negativo, e no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que uma pessoa moral. [...] Para
que Luísa me atraia e me prenda, é preciso que as
tribulações que a afligem venham dela mesma; seja
uma rebelde ou uma arrependida; tenha remorsos
ou imprecações; mas por Deus! dê-me a sua moral.
[...] Luísa não tem remorsos, tem medo. [...] Parece
que o sr. Eça quis dar-nos na heroína um produto da
educação frívola e da vida ociosa... [...] ora o tom [do
livro] é o do espetáculo de ardores, exigências e perversões físicas. (ASSIS, 1997, p. 909)

A crítica prossegue apontando outros problemas como
a linguagem “menos própria ao decoro literário”. Segundo
Schwartz (1977, p. 63-72):
Para avaliar as ambiguidades desse período, tome-se a militância anti-realista de Machado de Assis,
em cujas palavras o Realismo “é a negação mesma
do princípio da arte”. São ecos da doutrinação da Revue des deux mondes, para a qual Realismo, democracia, plebe, materialismo, gíria, sujeira e socialismo eram parte de um mesmo e detestável contínuo.

Não é difícil imaginar-se a repercussão da crítica machadiana, visto que desde bem jovem, ainda no início de sua carrei-

ra literária ele já era admirado e apoiado e, aos cinquenta anos,
era considerado o maior escritor do país, alvo de uma reverência
que nenhum outro escritor desfrutou no Brasil.

Ao contrário do que nosso espírito romântico costuma
apregoar, insistindo nas condições adversas da vida de Machado
de Assis, e no seu grande esforço de superação da sua cor (era
mulato), não parece ter sido um obstáculo para ele, a não ser por
ocasião de seu casamento com D. Carolina, uma senhora portuguesa. Apesar de sua origem humilde, foi íntimo dos filhos do
Conselheiro Nabuco, especialmente de Joaquim Nabuco. (CANDIDO, 1977, p. 15-16.)

Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, em 1839, e lá faleceu em 1908. Não fez estudos regulares. Foi
tipógrafo e revisor de editora, colaborador da imprensa da Corte, funcionário público de carreira, fundador da Academia Brasileira de Letras e presidente da entidade até o seu falecimento.
Dedicou-se ativamente à atividade de escritor, revelando uma
evolução segura. Cultivou todos os gêneros: poesia, contos, romances, teatro, crítica literária. (CANDIDO e CASTELLO, 1968,
p.133.)
Sua obra tem sido analisada de diferentes ângulos, com
interpretações que atestam indubitavelmente a qualidade de
seu trabalho. É comumente lembrado pela ironia fina e pelo estilo requintado. Ao se afastar dos preceitos rígidos do realismo,
criou por meio de seu estilo próprio um meio peculiar de chegar
à realidade, uma realidade transfigurada, mas essencialmente
realidade. Estava, a seu modo, fazendo uma obra de artista que
cria em vez de reproduzir. Do mesmo modo que evitou o ultra-

-romantismo, também evitou o ultra-realismo.

Suas histórias deixam entrever um profundo pessimismo,
expresso de modo elegante e comedido. São também muito destacadas as referências encontradas em suas obras aos clássicos
e à Bíblia, justificando certas ocorrências e conferindo sabedoria às suas afirmações. Seu humor à inglesa e o teor filosófico de
suas narrativas é também bastante citado.
Foi, no entanto, muito discutido o fato de que ele não fizesse na sua literatura denúncias de caráter social (por exemplo,
à escravidão, sendo um mulato) nem se detivesse na descrição
dos cenários e peculiaridades brasileiras. Suas histórias tratavam, sim, da realidade concreta, dos usos e costumes da época,
apenas ele não tomava partido, deixando que os seus personagens, muitas vezes narradores em primeira pessoa, demonstrassem os problemas que ele queria investigar.
Achavam-no um tanto “estrangeirado” no modo clássico
de escrever. Na verdade, ele manifestava uma larga despreocupação em relação a modismos literários e, longe de ser arcaico,
era na verdade muito moderno, como atestam, cada vez mais os
estudos de sua obra. Ao “sugerir o todo pelo fragmento, a estrutura pela elipse, a emoção pela ironia, a grandeza pela banalidade”, antecipava tendências da vanguarda do século XX. (CANDIDO, 1977, p.22)

Entre seus temas preferidos estavam o problema da divisão ou desdobramento do ser, dos limites entre a razão e a loucura; a relação entre o fato real e o imaginado; a relação entre o
que se é e o que se faz; a aspiração ao ato total, à obra completa;
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o absurdo das contradições da alma; a transformação do homem
em objeto do próprio homem. Ao tratar dessas temáticas, ele antecipou muitos dos grandes autores como Proust, Gide, Marx,
Conrad, Sartre, Camus.
Despretensioso e bem humorado, soube construir seus
contos e romances de forma reticente, digressiva e coloquial
(pense-se nas longas conversas que mantém com o leitor), jogando habilmente a arte da ficção na perícia de contar histórias.

Numa crônica Machado esclarece: “Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu,
com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto.”
Como míope que era, parece ter tirado bom proveito da sua limitação. (GOMES, 1982). O escritor ao analisar, assim, o mínimo, mostrando o pouco para dar ideia do que será o muito, afirma em D. Casmurro que “o discurso humano é assim mesmo, um
composto de partes excessivas e diminutas, que se compensam,
ajustando-se”.

O romance Dom Casmurro foi o seu segundo romance dentro da nova estética realista (o primeiro foi Memórias Póstumas
de Brás Cubas). Nele, Machado aborda o tema do adultério, realizando, segundo Lúcia Miguel Pereira, o primeiro perfil psicológico aprofundado de mulher e o melhor estudo psicológico da
adolescência.
Os “olhos de ressaca”, “olhos de cigana oblíqua e dissimulada”, citados por Bentinho, o personagem-narrador, para deixar
entrever a alma de Capitu, semeiam no texto a dúvida. Mas dissipar a dúvida é coisa que não interessa a Machado, que transita
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entre o real e o imaginado, deixando aflorar o absurdo das ações
e comportamentos que não demonstram necessariamente o que
se é.
Em Dom Casmurro, “a memória é o pano de fundo em que
se movem os personagens” (PACHECO, 1971). Pouco interessa o
desenrolar do enredo que arraste os personagens, trata-se mais
de reflexão de que ação.
Como muito bem lembrou Sônia Brayner (1982):

Instalado nesta óptica do relativo a eleger como seu
reduto de analista das ações e comportamentos, M.
de A. coloca em julgamento o já-pensado, o já-feito,
o já-sentido, com o firme propósito de desvendar a
eterna pantomima do mundo, ópera esquecida por
Deus e montada pelo Diabo, como a descreve em
Dom Casmurro.

O processo narrativo trabalha os choques de caracteres,
numa aproximação psicológica. No romance, percebe-se o inconsciente entre os atos conscientes, quando após algumas reflexões entremeadas de reticências, Bentinho afirma: “Vou esgarçando isso com reticências, para dar uma ideia de minhas
ideias, que eram difusas e confusas.” Em alguns momentos o autor vem à cena para conversar com o leitor, procurando desvendar o interior de seus personagens, debater questões. Em outros, sentimentos entram em conflito como quando no capítulo
“Segundo Impulso”, Bentinho primeiro luta com a ideia de suicídio, depois pensa no assassinato do filho. Mas, ao lado da multi-

plicidade de estados anímicos, reina a unidade pessoal: “... se te
lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca”. (ASSIS, apud
PACHECO, 1971, p. 398)

A simplificação do enredo, o número reduzido de personagens, a sobriedade no tratamento dos elementos romanescos e do meio ambiente, colocam, em primeiro plano, os amores
de Bentinho e de Capitu. Nas palavras de Lúcia Miguel Pereira
(apud Meyer, 1964, p. 159-71):
O drama, propriamente, desenrola-se em cinquenta
páginas, mais ou menos. E, entretanto começa a se
insinuar desde o princípio, nos meneios de Capitu,
no seu ardor, na tibieza de Bentinho, uma ameaça
para o futuro casal. Não sei que haja na literatura
brasileira outro estudo de psicologia de adolescentes comparável a este.

Comparando Os Maias e Dom Casmurro, temos a distingui-los uma construção que, no primeiro caso, preocupa-se em
descrever fielmente o meio ambiente e os personagens, que segundo a estética realista estão intimamente relacionados e até
explicam-se (“o homem é fruto do meio”). No segundo caso, temos uma construção que não se preocupa em comprovar teses
pré-definidas, mas, antes, sonda o interior dos personagens, detém-se no miúdo das ações e comportamentos, destacando o absurdo e o insondável da alma humana e, em termos de descrição,
seleciona aspectos exteriores apenas sugestivos da psicologia

dos personagens. Enquanto no primeiro caso, o trabalho é de
denúncia, de demonstração de “verdades”, no segundo, trata-se
de suscitar a reflexão, de permitir a dúvida num plano introspectivo, que, se leva em conta aspectos exteriores selecionados,
o faz em favor da investigação das sombras da alma humana.

3.5.4.2. Capitu, minissérie de Luiz Fernando Carvalho
A realidade é boa, o realismo é que não presta pra
nada.
Machado de Assis

É em ocasião da realização de Capitu que Carvalho vai definir o trabalho desenvolvido por ele nesta minissérie não como
uma adaptação ou uma transposição da literatura para a televisão, mas como uma aproximação, um diálogo travado com a
obra original. Usou, inclusive, essa afirmação como justificativa
para não manter o mesmo nome do romance de Machado de Assis.

A minissérie se afirma como um processo dialético em
que se trabalha com uma história datada no final do século XIX,
mas que não está restrita a este período, devido à linguagem estética escolhida pelo diretor, que liberta a obra de limitações de
tempo e espaço. A escolha foi propositalmente feita pelo diretor,
a fim de combinar com a proposta estética da linguagem macha319

diana que, por sua vez, também já havia libertado o seu romance
das fronteiras realistas e temporais.

Até, de certo modo, é possível aproximar os momentos em
que Machado escrevera o romance e este em que vivemos. O final do século XIX foi um período efervescente e de inúmeras mudanças em todo o mundo. É inegável que novidades chegassem
de países estrangeiros e influenciassem nossa arte, cultura e
costumes. Da mesma forma, porém mais intensamente, vivemos
uma realidade mutante e altamente influenciada por fatores
externos a nós, seja economicamente, socialmente ou culturalmente. Tanto agora quanto antes, diferencia-se quem está atento
às mudanças e pode aproveitar o momento sugerindo algo novo.
Machado estava atento, surge em seu tempo com uma nova proposta estética e intelectual em relação à literatura (não apenas
em âmbito nacional, como internacional) e ao modo de pensar o
mundo em que vivia.

Uma das razões que fez de Machado um escritor tão inovador foi o seu modo de escrever seus romances, revelando os
artifícios de sua escrita quebrando com o caráter ilusionista da
leitura, tirando o leitor de sua imersão. Ao referir-se ao leitor,
lembra-o de que se trata de uma narrativa literária, por exemplo.
A opção pela metaficção, feita por Machado de Assis, também é
feita por Luiz Fernando, que a todo momento nos revela elementos da estrutura de sua narrativa. E, essa ousadia, tão criticada
no sentido da “infidelidade” de Capitu em relação a Dom Casmurro, é um dos fortes recursos que justamente reforça o resgate
feito por Luiz Fernando da obra original, em suas características
mais interessantes e inovadoras. A própria teatralidade escolhi320

da pelo diretor para a minissérie já estava presente no romance, que se aproxima de diversas formas da linguagem teatral, e
também no caráter autorreferente, que é inerente à teatralidade.
O próprio contexto de aparências em que vivemos socialmente,
Machado lidava com aguçada ironia aproximando a sociedade
em que se vive a um universo de máscaras, como um grande teatro, e aproximaria o “mundo social” da “ópera”, como esta sua
frase revela: “A vida é uma ópera bufa com alguns entremeios
sérios”. Sabe-se que Machado adorava ópera. Um exemplo disso
é a aproximação com Otelo, de Shakespeare, mas também com a
ópera Carmen, como repara Marcelo Bulhões (2012, p. 65), além
do destaque dado ao vestuário dos personagens já no romance,
fazendo-nos encarar sua construção de personagem bem como
a que se dá no teatro, por meio também de trajes de cena.

Mesmo estando atento àquele momento de renovações
em que Machado de Assis chegou a ser alvo de críticas, acusado
de displicência com as questões do nosso país, por estar sempre
citando Shakespeare, seus personagens e suas histórias222. Tais
críticas não se deram conta de que o grande trunfo do escritor
não era falar das coisas através de sua superficialidade, de suas
aparências simplesmente, mas atravessar tais aparências, quebrar a casca das coisas para chegar à essência delas, pois que a
essência é atemporal e universal. É por meio dessa abordagem
universalizante que o escritor buscava desvendar as múltiplas
facetas da alma humana, intento que soube cumprir como ne222 Dom Casmurro mesmo guarda muitas semelhanças com Otelo, de Shakespeare,
que é citado durante a história. O tema central desta peça, o ciúme, é também o
ponto fraco de Bento, que se compara a Otelo, assim como compara Capitu à Desdêmona.

nhum outro. Por esta razão, destacou-se e se mantém, até os dias
atuais, como um dos grandes escritores em todo o mundo.

Há uma visão fatalista dos fatos presente na obra de Machado, e também em Dom Casmurro, que Daniel Pizza, um dos
colaboradores de Carvalho na realização da minissérie, atribui
a uma herança portuguesa do escritor. No entanto, seria mais
provável atribuir esse fatalismo, assim como o pessimismo e ceticismo que lhes eram muito próprios, à influência de escritores
como Schopenhauer, por exemplo.

Via na ideia do fim do II Reinado não a possibilidade de
um maior progresso, como apregoavam todos, mas, sim, o surgimento de algo já arruinado desde o princípio, visto que sua existência estava ligada à escravidão. É esta ideia de pessimismo, ruína e decadência, que está presente em algumas de suas obras e
conservou-se na encenação da minissérie.

A primeira ideia de Luiz Fernando para Capitu havia sido
gravá-la em locações, encontradas em antigos bairros da cidade
do Rio de Janeiro. No entanto, ao saber que não seria possível todas as gravações em espaços públicos, deparou-se com o grande
galpão abandonado e decadente do “Automóvel Clube do Brasil”, localizado no centro da cidade carioca. Tal visão o remeteu
a duas ideias presentes no discurso machadiano que lhe pareceram convenientes e interessantes de serem trabalhadas naquele
momento: a ruína e a ópera, como afirma o diretor no material
extra contido no DVD da série.
Carvalho identificou outro dado interessante na prosa de
Machado, o fato de que ele parece dialogar com movimentos ar-

tísticos posteriores, como o dadaísmo e o surrealismo, demonstrando, mais uma vez, o quanto o escritor estava à frente do seu
tempo. Assim como os artistas destes movimentos citados utilizavam-se da estética das colagens e dos cartazes e nutriam certa
influência da psicanálise (surgida com as teorias de Freud, no
final do século XIX), Machado de Assis vai construir sua narrativa em camadas, com uma colagem de tempos, ao realizar digressões e abrir pequenas “brechas” para comentários com o leitor
– dois artifícios completamente inovadores e jamais vistos até
então em literatura, entretanto muito usados mesmo em nossos
dias, não apenas no universo literário.
O escritor não estava preocupado nem em estabelecer
uma construção estreitamente realista, nem que seguisse uma
ordem cronológica de fatos. O que lhe importava era construir a
narrativa de tal forma que, o que ficasse registrado na impressão
do leitor, fosse o ponto de vista sob o qual se construiu aquele
discurso, o que, justamente, permite tais digressões para acrescentar uma opinião, alfinetar uma dúvida, ou mesmo estabelecer uma “conversa” com o leitor comentando com ironia um fato
transcorrido.

Assim como Os Maias, Dom Casmurro também é uma prosa que se constrói por meio da memória individual do protagonista. Só o que se vê são as imagens trazidas de suas lembranças, da maneira como ele as registrou e da maneira como os
seus sentimentos e impressões o fazem reviver. O diretor diz:
“O que vemos em Capitu são sentimentos, sensações, ideias e
pensamentos materializados.” Não nos é dado a conhecer nada
nem nenhum personagem por nossa própria ótica, mas apenas
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pela de Bentinho, o personagem principal. E Carvalho, aqui,
assume uma possível influência do poeta Jorge Luis Borges
em sua concepção sobre o tempo – que não é linear. O diretor
assume a construção labiríntica do tempo, em espiral, como ele
mesmo diz, de forma a conter, a todo instante, todos os outros
tempos vividos, e que podem, subitamente, ser acessados por
uma passagem secreta. Assim se dá a construção da memória
em Capitu, numa sobreposição de lembranças como uma colagem, deixando seus vestígios e reminiscências nas sobre-camadas futuras.
Luiz Fernando Carvalho, associando a ideia da ópera, trazida da afirmação de Machado, transformou as memórias pessoais de Bentinho em um grande espetáculo, materializando suas
lembranças e dando corpo também ao narrador personagem,
que não apenas apresenta o “espetáculo de sua vida” aos espectadores, literalmente, referindo-se ao público através da lente da
câmera, mas abrindo as cortinas inseridas no cenário remetendo-o metaforicamente ao espaço de um teatro223. Além de, na
cena final, colocar o narrador a acenar para o público, despedindo-se, momento em que, pela primeira vez, a câmera nos dá
a ver por esta ótica, como que de cima do palco, por detrás das
cortinas.

Entretanto, esta conversa com o público ainda é muito
mais facilmente associada ao diálogo estabelecido com o leitor
na prosa machadiana do que com a triangulação de um ator com
o grande público em um teatro. Essa afirmação se justifica pois,

223 Sobre Bentinho, Carvalho explica que ele é “alguém que tem tanta saudade de
si mesmo a ponto de materializar aquela saudade.”
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além de o protagonista chamar o espectador de “leitor”, o enquadramento do personagem nestes momentos em que ele comenta
algo conosco, é próximo, ou até, muito próximo, restringindo-se a partes de seu rosto às vezes. E é usada uma lente grande
angular que causa uma deformação na imagem aproximando-a daquela proporcionada apenas por um “olho mágico”. Isto é,
embora o cenário seja majestoso e amplo, estes momentos de
conversa com o espectador são muito íntimos e exigem proximidade, como se aquele que nos fala revelasse-nos o maior segredo de sua vida, o que de fato o é. Nesses momentos, inclusive, o
tom da fala também é mais baixo, revelando a pouca distância
entre ele e seu interlocutor, o que não acontece no teatro convencional.

Fig. 1 - Cenário geral composto no salão, com enormes cortinas, remetendo
às de um teatro
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A versão jovem de Bentinho possui figurinos claros e cabelos cacheados à altura dos ombros. Ambas características compõe bem a inocência de Bentinho e se integram à movimentação
conferida pelo ator ao personagem: um andar leve “de passarinho” e um olhar ligeiramente assustado, curioso e tímido.

Fig. 2 - O narrador-personagem a sair debaixo de uma das cortinas
do cenário a falar para a câmera.

Ora, se a narrativa se constrói em cima da memória do
protagonista e Machado não estava interessado na realidade
aparente das coisas, mas, sim, em sua essência, resulta que as
imagens não podem ser realistas/naturalistas - precisam ser retrabalhadas pela imaginação.

Sendo assim, no caso de Capitu, a estética foge do convencional. Embora os figurinos sejam feitos de acordo com a época
e sejam o elo de ligação mais forte entre os personagens e o século XIX, em alguns momentos permitiu-se algumas liberdades
poéticas na caracterização que combinam com as interpretações
mais teatralizadas, elaboradas pela maior parte dos atores, a expressar mais enfaticamente as impressões que se deseja causar
de cada um deles, em lugar da naturalidade.
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Figs. 3 e 4 - Bentinho e Capitu em cena do quintal, em fase da adolescência.

Ao ir para o seminário, Bentinho tem os cabelos cortados,
veste-se com uma capa preta sobre composição de terno preto, e depois terno cinza, ambos demonstrando a seriedade desta
nova etapa e conferindo certo amadurecimento a Bentinho.

Figs. 5-7 – Fotogramas em que se vê Bentinho e Escobar no seminário, Bentinho em terno preto, lenço preto e camisa branca, numa versão mais próxima
da adulta e Bentinho e Capitu adolescentes.

Já adulto, torna-se o Dr. Bento Santiago ao voltar da faculdade. Usa uma capa preta contrastando com as peças muito
brancas do figurino embaixo da capa, tal como sua pele muito
branca contrasta com os cabelos, bigode – postiço - e olhos, muito pretos. Há uma luminosidade em sua aparição, a cartola é cinza claro, parece que voltara à casa para ser feliz. Só mais tarde é
que sua timidez ganha ares mais severos de introspecção.

Figs. 8 e 9 - Capitu e Bento Santiago já adultos.
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O tom absolutamente escuro é assumido quando se torna
o narrador desta história, já mais velho, em terno preto, echarpe
vermelha cor de sangue, e a cartola preta de veludo preto sobre
cabelos grisalhos, bengala preta e bigode – agora, pintado.

Figs. 10 e 11 – Fotograma e detalhe de fotograma em que se tem Bentinho adulto a conversar com o espectador. A maquiagem é cada vez
mais borrada.
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Merece destaque a maquiagem feita em toda a série que é
especial por ser também bastante teatral, como outros recursos
já citados. O bigode de Bento Santiago, por exemplo, é pintado
com lápis quando se trata do narrador e, nas cenas dele mais
jovem, é postiço, colado à pele, e nós o vemos descolá-lo frente
a um espelho, como se saísse daquele seu “personagem” para
entrar na máscara, branca, de olhos marcados e bochechas rosadas, mais exageradamente teatral, que vai usar como o narrador, bem diferente da feição anterior, como se quisesse esconder
quem é. Os grandes olhos do ator Michel Melamed, que interpreta este papel, são destacados ao serem delineados com lápis
preto e esfumaçados, mas são também borrados, pois são olhos
chorosos e molhados. Tal resultado alarga a tristeza sentida por
Bento e nos fazendo sentir como se aquelas lágrimas tivessem
borrado seu rosto de maneira definitiva. Ao mesmo tempo, a
marcação escura ao redor dos olhos nos causa uma inevitável
impressão de que o ciúme continuaria a lhe turvar a visão para
sempre.
Os figurinos dos outros personagens, tanto masculinos
quanto femininos, por serem quase todos sisudos, são também
sóbrios e pretos, deixando apenas alguns detalhes brancos de
punhos e golas de camisa aparentes. As escravas, que têm apenas ações quase sempre coreografadas, usam roupas claras entre branco e cru, com turbantes coloridos de laranja terracota
e azul turquesa, parecidas com um tipo bem conhecido de estatueta decorativa de escravos que costumavam decorar salões
europeus.

Figs. 12 – Tio Cosme e José Dias. Trajes sóbrios, muito preto.

Esta configuração dá destaque aos figurinos de Capitu,
que nunca são pretos (a exceção da cena do velório de Escobar,
quando todos se vestem desta cor), mas coloridos e cheios de
vida, como a sua personalidade. Em sua fase de menina, são trajes claros combinando com os de Bentinho, de tecidos naturais
como o algodão, com detalhes rendados. De modo geral, os figurinos da primeira fase são mais claros, assim como a fotografia é
menos contrastada, conferindo atmosfera leve e romântica.
Uma caracterização inspirada em “princesas delicadas”
(como atesta a figurinista), com traços de “cigana arisca”: cabelos soltos, adequados ao jeito espevitado de menina, poderoso
artifício para esconder e revelar seus “oblíquos olhos” verdes,
aumentando o mistério já criado por Machado no romance sobre eles. Ainda que Beth Filipecki tenha remetido à delicadeza
de “princesa”, acredito que sejam mais marcantes os traços fortes do personagem, que não possui afetações ao gosto de moças

da época, em busca de pretendentes. Ela, desde o romance, enfatizava muito mais suas qualidades intelectuais, intuitivas e naturais – não necessita de artifícios para ser encantadora. Havia no
ombro direito de Letícia Perciles, (Capitu jovem) uma tatuagem
floral que, surpreendentemente (para os padrões usuais), Carvalho quis manter, considerando que não destoava do caráter
natural e até um pouco “selvagem” de Capitu, nem muito menos
com a estética de colagens e sobreposições de imagens, ideias e
texturas do trabalho, que se manteve nos figurinos. Assim, a tatuagem não só foi mantida na jovem atriz como foi acrescentada
nos ombros de Maria Fernanda Cândido (Capitu adulta) e multiplicada nos adereços dos figurinos ao longo da série. Como tatuagem a imagem permaneceu como uma marca pessoal, quase
“de nascença”, de Capitu.

A diferença existente entre os trajes da infância e da vida
adulta, é que, na infância, a Capitu da série, como a Capitu do
romance, era mais simples, despida das vaidades usuais para as
moças da época. Os vestidos de chita já meio apertados, escolhidos por Machado em sua caracterização, foram trocados na
série por vestidos de algodão e tecidos naturais, para exaltar,
igualmente, a simplicidade do personagem. Inclusive, Thanara
Shönardie, que foi assistente da figurinista Beth Filipecki neste trabalho, e dedicou-se exclusivamente aos trajes de Capitu,
explicou em entrevista que os tecidos dos vestidos da primeira
fase possuíam estampas florais, como a chita. Mas estes foram
desbotados com água sanitária e retingidos algumas vezes de
modo a deixar registrado no tecido uma série de camadas, informações, desde as flores primeiras do tecido original, como no tecido citado no romance de Machado, até outras suaves camadas
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de cor e o desgaste do tempo.

Dessa forma, ao tornar-se adulta, as cores e tecidos mais
finos ganham destaque, demonstrando a vaidade de Capitu casada, exibindo-se, como esposa, como excelente referência para
o marido, Bentinho – ela se mostrava muito sedutora e desejável, bem ao gosto do esperado para as esposas de maridos bem
sucedidos naquele período do século XIX.

Fig. 13 e 14 – A figurinista Beth Filipecki no Projac e figurinos do
personagem Capitu.224
224 Imagens disponíveis em: < http://exclusivo.terra.com.br/
galerias/0,,OI79180-EI1118,00-Veja+figurino+de+Capitu.html> Acesso:
4 jul. 2012.
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Figs. 15 e 16 - Fotogramas em que podemos observar a maquiagem e penteados de Capitu na fase da adolescência e na
fase adulta.

A maquiagem também procede da mesma forma e é mais
chamativa que a das demais mulheres, sempre dando grande
destaque para os olhos. Certamente, esta distinção de Capitu em
relação às outras, deve-se ao fato de que Bento Santiago só tinha olhos para a amada e a via imensamente mais bonita do que
qualquer outra criatura na Terra.

Os trajes, maquiagens e penteados da fase adulta deste
personagem são mais exuberantes que os da infância, no entanto, mantém o mesmo espírito de alegria, feminilidade e sedução. Luiz Fernando havia levado, no início do processo, um
livro de alta costura do estilista John Galliano225 à figurinista, pedindo inspirações naqueles trajes que, por si só, já são bastante
ousados e possuem a sua porção de “fantasia”. O que se deu foi
uma mistura de modelagens do século XIX com estas referências
contemporâneas. O cabelo, na fase adulta, tem os cachos presos
para cima com arranjos florais graciosos. As flores, afinal, sempre parecem brotar de sua personalidade, desde os jardins de
sua infância. Em relação aos figurinos dos outros personagens
femininos, principalmente aos de Sancha, amiga de escola, os de
Capitu parecem exageradamente mais vistosos e rodados, com
saias com 4 metros de diâmetro, tecidos mais finos e de cores
mais fortes, com rendas e organzas de seda, além de tules.
Conforme relatou Beth Filipecki, com relação aos tamanhos, naquela locação, era possível ousar nas proporções. Além
disso ainda houve a preocupação com o tingimento dos tecidos
e com a confecção de estampas específicas para a cena do baile:

225 John Galliano (1960), ousado estilista britânico da alta costura.

Quando Capitu chegou, foi um presente, porque eu
não tinha a forma daquele movimento que estava
em tudo. Esse movimento das grandes roupas, isso
eu não tinha. Então a gente fez uma coisa muito engraçada. A gente [ela e Thanara] fotografou os tecidos, fazendo um movimento nele, pra depois fazer
a estampa dos tecidos movimentados para o baile.
Porque, como eu ia usar os famosos tules do Teatro
Municipal, em homenagem ao grande Zeffirelli, (eu
fiz a Traviatta com ele), eu sabia que ia ficar maravilhoso! Eu fui ampliando as modelagens. Eu já tinha
as modelagens grandes, e o Luiz, “O que que aconteceu?” Ele colocava o ator naquele espaço imenso,
que era um espaço operístico, então, eu podia aumentar.
Em Capitu eu tinha a certeza que eu ia fazer um trabalho onde eu poderia trazer a ópera e o balé onde
eu tinha sido tão feliz, que foram os meus primeiros
anos de grande pesquisa.226

O uso dos tules, que Beth remete à parceria anterior de
trabalho com Zefirelli na dança, passavam por ricos tinturamentos que criavam nuances diversos e faziam com que não se soubesse onde começava e onde terminava a imagem, de tão sutil a
materialidade criada:

226 Entrevista para esta pesquisa em outubro de 2013.
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eu adoro manchas, eu gosto muito de você poder ter
a mistura de duas cores e ter uma terceira. E o Zeffirelli, ele “colorjetava” todas as camadas de tule e
quando você olhava na dança, você não sabia onde
começava e terminava a roupa. Era só uma imagem
refletida através dessas belíssimas interferências de
luz. Era uma pintura viva! O meu trabalho, seu eu
pudesse, eu faria todo colorido.227

O trabalho cuidadoso com as cores nos tecidos também
vem de um apreço muito grande da figurinista pelo aprendizado
deste processo nas Oficinas de Tinturamento, uma de suas preferidas no período da faculdade228.

Figs. 17-19 – Na primeira foto, o adereço de figurino aliado à maquiagem cria
uma moldura especial para os olhos de Capitu. Na segunda vê-se o efeito do
vestido amplo e seu movimento rodado em cena de um dos bailes que frequenta com o marido no início do casamento. E plano aberto do baile.

227 Entrevista para esta pesquisa em outubro de 2013.
228 A figurinista formou-se pela Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
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É notório que estes figurinos, aos moldes dos do século
XIX, por se diferenciarem tanto dos trajes usados pelos atores
cotidianamente, resultariam também, num outro “corpo”, num
tipo diferenciado de movimentação, muitas vezes. A experiente figurinista Kalma Murtinho foi convidada a dar uma palestra

para o elenco e equipe a respeito da gestualidade desta época e
do uso mais adequado de determinados objetos, por exemplo, o
que facilitou bastante o bom desempenho de todos. A equipe da
minissérie reconhece a diferença de se trabalhar com um diretor
que conta com um trabalho de preparação que pretende envolver a todos na criação fazendo com que todos entendam a importância de que seja daquele modo e não de outro, para que se
vivencie de fato o personagem também por meio daquele traje.
Há trabalhos em que Beth Filipecki utiliza peças usadas,
já gastas e que já possuam determinada história, o que traz mais
riqueza para a composição do traje de cena. Quando não há essa
possibilidade, como o caso de Capitu, em que os figurinos foram
confeccionados, devido às liberdades poéticas tomadas, há sem
dúvida uma ressignificação dos materiais escolhidos, dos elementos incorporados para a construção do personagem. Filipecki tenta descobrir o que “fazer para que esses afetos estejam ali,
na roupa, tanto para o ator, quanto para o espectador” (FILIPECKI, 2012, p. 133).
Muito interessante é o trabalho nas equipes de Luiz Fernando desenvolvido trabalhando arquétipos para cada personagem em si e em cada cena em especial, refinando os arquétipos
iniciais. Para criar a dubiedade de Capitu, por exemplo, é que
seus figurinos são claros no início, para caber nele diversas interpretações. O arquétipo de “sol” também foi associado à sua
figura e, remetendo à sua alegria e luminosidade de sua presença na vida de Bentinho na infância, por isso o tom amarelo do
vestido usado na cena romântica do muro. Sobre este vestido,
Thanara Shönardie conta como amarrou a cor, os materiais e a

simbologia:
Eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com o
amarelo. No meu atelier e nos figurinos em si, é muito difícil eu conseguir colocar alguma coisa em amarelo ou um personagem ter um tom amarelo. E em
Capitu, tem uma roupa dela que é muito marcante,
que é inspirada no sol, que é aquela cena do muro,
que ela está toda de amarelo. Esta ideia veio de um
materialzinho que a gente encontrou numa senhora que estava vendendo o atelier, e tinha uns pedacinhos assim [mostra como eram pequenos], que
era uma renda amarela, que aquela renda, quando
eu enxerguei, me deu vontade de fazer alguma coisa com ela – o que é muito raro. Nisso pode ter uma
“historinha”, porque ela é uma renda que fica na barra do vestido, mas dela brotou aquilo tudo, as saias,
as anáguas... aquele trabalho aqui da frente do corselete.229

Fig. 20 - Cenário da varanda feito de giz sobre o chão

229 Entrevista para esta pesquisa em outubro de 2013.
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Os figurinos de Escobar são semelhantes aos de Bento
Santiago, um pouco mais claros, usando mais tons marrons e
cinzas, além dos cabelos serem mais claros e os olhos também.
Mas o que mais diferencia os dois são as maneiras mais seguras
e tranquilas de Escobar em relação ao protagonista, desde o tom
da voz até sua movimentação. O ator trouxe para a sua interpretação movimentos de dança contemporânea que dão a Escobar
uma leveza e aura de especialidade como se ele, entre os demais
homens, se distinguisse sem nenhum esforço. Para valorizar
esta movimentação do personagem, justificando o encantamento de Bentinho, sua bata de seminarista possuía mais tecido, era
mais ampla do que o comum, quase como uma saia feminina, segundo afirma a figurinista, Beth Filipecki.

Figs. 21 e 22 – Dois fotogramas em que se vê Escobar em movimentos de expressão corporal livres, como se estivesse dançando.

Fig. 23 - Personagens Sancha e Escobar com sua filha
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Tal como os figurinos, a cenografia segue a mesma lógica poética e também não é propriamente realista. Os cenários
foram todos montados no espaço daquele grande salão, que recebeu em suas paredes uma camada de envelhecimento. Eram
mais de dois mil metros quadrados de um patrimônio tombado
e que, por conta disso, antes de sofrer interferências da cenografia, foi todo forrado com filme plástico. Só então é que foram
coladas várias camadas de papel, e descascadas, revelando a sobreposição e insinuando a passagem do tempo, materializando-o nas paredes. Colocou-se muitas cortinas, todas de papel, e
molduras, representando janelas e portas, mas, principalmente,
há duas enormes cortinas vermelhas centrais (estas de tecido),
escorrendo do altíssimo pé direito do edifício, que nos remete às
de um grande teatro a nos revelar o seu espetáculo. Estas cortinas se abrem sozinhas na maior parte das vezes, mas, como já
foi dito, ela, e outras das cortinas, também são manipuladas pelo
próprio narrador personagem, que controla o que e como vamos
ver o que nos é narrado. E os personagens são menos naturalistas e mais teatralizados em suas ações, como se estivessem num
palco.
Ainda sobre a cenografia, destaca-se a poesia de uma varanda com as árvores e muros frontais das casas de Bentinho e
Capitu feitos a giz sobre um “chão-lousa” evocando a ação desta
cena, que é a inscrição “Bento Capitolina” feita por Capitu em um
dos muros com giz – o verdadeiro momento em que os dois, juntos, se descobrem apaixonados.

Outros detalhes da cenografia e cenários inteiros, como
esse, privilegiam a poesia das significações em detrimento do

realismo como, por exemplo, as cortinas de jornal e algumas colagens nas paredes feitas do mesmo material – uma homenagem a Machado, que havia trabalhado como cronista durante
boa parte de sua vida – ou também a igreja vista por dentro, que
para dar a impressão barroca de muitos detalhes em ouro em
seu interior, foi feita uma textura nas paredes com papel crepom
dourado amassado.

Fig. 24 e 25 - Igreja barroca recoberta de papel crepom amassado e montagem com fotos da locomotiva toda recoberta de jornal e rodas de guarda-chuva.230
230 Imagens de bastidores extraídas do blog do artista plástico Raimundo Rodrigues.
Disponíveis em: < http://raimundorodriguez.blogspot.com.br/2008_12_01_archive.html> Acesso: 4 jul. 2012.
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Fig. 26 e 27 - Arabescos feitos em isopor e papelão e parede sendo coberta
de papel.231
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231 Imagens de bastidores extraídas do blog do artista plástico Raimundo Rodrigues.
Disponíveis em: < http://raimundorodriguez.blogspot.com.br/2008_12_01_archive.html> Acesso: 4 jul. 2012.

Fig. 28 - Dossel da cama da mãe de Bentinho com babados e cortinas todos
feitos em papel.

Notável também é a cena da estação de trem quando Bentinho parte para a faculdade e os figurantes da estação são todos
desenhados em papelão e as rodas ou engrenagens do vagão foram feitas com dois guarda-chuvas de jornal a girar, dando ilusão
de movimento à locomotiva. A morte de Escobar por afogamento, no mar, no entanto faz lembrar o “mar de plástico” do filme do
cineasta italiano Federico Fellini, Amarcord (1971), pois o mar,
na série, é feito por um enorme e fino tecido azulado que balança suspenso no ar, em ondas, em volta do ator que dá braçadas como se estivesse nadando. Este tecido é iluminado em contra luz, reforçando sua comparação com água por meio de certa
translucidez e aumentando a intensidade dramática da cena.

Carvalho é possivelmente influenciado por Fellini. Podemos notar sua influência nesta obra em algumas das músicas da
trilha sonora, tomadas de Nino Rota ou muito parecidas com as
do músico (compositor de quase todas as trilhas do diretor italiano). Podemos também notar influências por meio do uso de
materiais alternativos, o que vem se tornando marca registrada da direção de arte nas obras de Carvalho, desde a minissérie
Hoje é dia de Maria (2005), tanto na cenografia quanto nos figurinos, obedecendo, não ao naturalismo das cenas, mas às necessidades dramáticas dos personagens e da história. Assumir esta
escolha estética no cinema havia sido uma ousadia para Fellini,
e continua a ser para Carvalho, ainda mais na televisão, dado
este ser um procedimento muito mais comum ao teatro do que
a estes outros suportes, usualmente menos dados a experimentações artísticas.
A força plástica que emana da liberdade criativa de Carvalho, tal como na cena do velório de Escobar (que se segue à do
afogamento e é igualmente simples na quantidade de elementos), é muito grande. O que se tem em cena é apenas o caixão
preto, suspenso por um suporte prata, em uma sala lisa e inteiramente pintada de branco, onde vagarosamente entram os personagens vestidos de preto, contrastando com a tamanha brancura do entorno. O branco nesta cena tem poder, não é luminoso,
mais parece frio e triste, como se em seu lugar não houvesse
mesmo nada, apenas um imenso vazio. Corroborando com esta
sensação alguns planos afastam-se do centro da cena e fazem
com que este vazio torne-se ainda maior em torno dos que ali
estão. Em virtude desta construção, o que vemos, mais uma vez,
é o sentimento de Bento Santiago “em primeiro plano”, depois a
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verdade dos acontecimentos, se nos for possível.

Fig. 29 - Capitu adentrando a cena do velório de Escobar.
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Aqui, não apenas os ambientes ou objetos podem ser sugeridos, mas as ações também o podem ser. Uma cena descritiva
e literal de sexo, por exemplo, que em Os Maias é mais explícita,
em Capitu é mais metafórica. A cena de sexo entre Bento Santiago e Capitu, pouco tempo depois de casados, é intercalada pela
linda imagem em preto e branco de uma onda marítima que rebenta com toda a força contra as águas, seguida da imagem dos
grandes olhos úmidos de êxtase de Capitu em sua cama. Por outro lado, como o mar, devido a morte de Escobar por afogamento,
passou a ser como uma extensão de seu personagem, a inserção
do mar revolto nesta cena pode trazer uma grande ambiguidade.

Outro elemento importante nessa cenografia, que tem
a sugestão como ponto forte, é a luz. O recurso da iluminação
constrói parte dos cenários vistos com projeções nas paredes,
de bosques nas cenas no quintal ou fachadas de prédios nas cenas de rua, ou da valsa de Bento e Capitu projetada sobre as paredes e por cima do próprio corpo do narrador ao se lembrar
daquilo. A iluminação também nos dá a sensação de um determinado ambiente, como por exemplo, o interior da casa, ao nos
revelar manchas de sol com sombras de folhagens em movimento nas paredes, sugerindo a presença de uma janela e de uma
paisagem externa defronte.

Fig. 30 – Capitu e Bentinho brincam juntos na infância e as árvores do quintal
são projeções nas paredes em volta nos dois.

Fig. 31 – Capitu e Bento passeiam de carruagem pelas ruas do Rio de Janeiro – a paisagem que avistam da janela é a que vemos sendo projetada sobre a
lateral do veículo e sobre eles próprios, como que “inundados” por elas. Não
é necessário o contra plano.
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As sombras concentram outro trabalho diferenciado nesta minissérie que nos remete à elaboração lúdica do “teatro de
sombras” em alguns momentos, mas também às imagens em
nossa memória, das quais nos restam, muitas vezes, apenas uma
vaga sombra do que havia sido.

Outro papel importante da iluminação nesta obra é conferir às cenas um caráter de espetáculo. Assim, o desenho da luz
não obedece à realidade e vem acrescido de cor. Tinge um personagem ou todo um ambiente favorecendo uma emoção, uma
ideia, um ponto de vista do protagonista em relação ao que está
nos contando. Algumas vezes há também o teatral foco de luz a

perseguir o personagem como na cena introdutória da série, em
que vemos a menina Capitu desenhar um risco no chão usando
um giz amarrado à ponta de um galho. Este risco transforma-se numa espécie de vestígio que Bento persegue, ou mesmo em
uma corda bamba sobre a qual ele caminha, equilibrando-se, em
direção à Capitu. A imagem é interessante e sintetiza poeticamente tudo o que vamos assistir a seguir, pois, de uma vez só,
alude ao fascinante perigo que o coração de Bentinho sente correr ao perseguir aqueles “olhos de cigana oblíqua” que o elevam
às alturas, mas que desconfia que também possam derrubá-lo.

Fig. 32 – Cena poética em que o narrador metaforicamente caminha sobre uma corda bamba desenhada com por Capitu, ou pela lembrança que ele tem dela. O narrador metaforiza a impressão que tem de sua vida.
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Fig. 33 - Mais uma metáfora construída visualmente. No texto encontra-se o
trecho: “Certa ideia, que negrejava em mim, abria as asas e entrou a batê-las
de um lado para o outro...” e na imagem, asas negras tomam conta do protagonista, levando-o para onde elas baterem.232

Fig. 34 – Lembrança do seminário que nos é dada a ver pela narração de Bento. A imagem vista da janela do seminário é projetada na parede como se fosse um cinema. A moldura da janela, no entanto, se interpõe à nossa vista, sustentada no ar e sem paredes. Fotograma.

Outro efeito, ainda referente à fotografia, é a distorção da
imagem por meio de lentes e filtros, que acrescentam texturas,
ora mais borradas ou granuladas, assemelhando a imagem a
uma pintura em movimento, ora diluindo a imagem como se ela
fosse líquida e pudesse dissolver-se à nossa frente, fugaz como
uma lembrança. Ambos os efeitos acrescentam muito ao tratamento dado à memória por Carvalho, como sendo um tipo de
imagem que fala por si, com uma personalidade e força muito
próprias.

Além disso, há alguns objetos que se colocam frente à câmera criando uma moldura interessante para a atmosfera de segredo criada pelo narrador que conversa conosco meio abaixado, como se olhássemos pelo buraco da fechadura, uma fresta
de porta, um orifício na parede ou por detrás de uma cortina.
Há também outro caso curioso, quando Escobar vai à casa de
Bentinho pela segunda vez, e vemos a cena através de uma moldura oval antiga, como se aquela cena estivesse “fotografada” na
memória do protagonista. E é ele que, no plano seguinte, vemos
ao fundo do enquadramento a segurar a mesma moldura frente
ao rosto, como que a olhar tudo através dela – o que transforma
imediatamente tudo o que se está vendo em “memória fotografada”, eternizada por ele.

232 Imagem e texto citado extraídos do livro: Capitu [minissérie de Luiz Fernando
Carvalho; escrita por Euclydes Marinho; colaboração Daniel Piza, Luis Alberto de
Abreu e Edna Palatinik; fotografias de Renato Rocha Miranda e Guilherme Maia].
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2008.
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Fig. 35 - Fotograma de uma das cenas em que o que vemos possui o contorno
de uma moldura oval de fotografia antiga.

O uso da lente macro também é outro recurso muito característico de Carvalho e muito bem utilizado nesta série, pois
nos dá direito a outra dimensão das coisas, em geral; permite-nos a dimensão de senti-las, apreendê-las com nossos sentidos,
tátil e olfativo, além do visual. Os planos super-próximos dos
olhos de Capitu, dos seus cabelos bagunçados à frente do rosto
emaranhando-se nos de Bentinho nas cenas do quintal da infância, nos faz sentir a respiração ofegante dos dois na descoberta
da paixão, o calor da face enrubescida, o perfume dos cabelos
de Capitu, e acaba por entregar-nos à sensação do que é apaixonar-se. Entendemos muito do que nos é mostrado por Carvalho
através das sensações que nos são despertadas e que reconhecemos, ao associá-las mentalmente às nossas próprias memórias
e vivências.
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Fig. 36 e 37 – Momentos da minissérie em que a câmera nos apresenta a “textura da escrita”, do papel, como que nos aproximando da sensação das palavras e das confissões.

Ao lamber a folha de papel com a câmera revelando a caligrafia do narrador, atira-nos a este outro registro de suas memórias, a uma marca tão pessoal e única, uma “impressão digital”
do personagem, ao mesmo tempo que nos remete ao ofício de
Machado de Assis, mais uma vez homenageado na valorização
do ato de escrever. Remete também à uma particularidade do
romance e a mantém: o fato de que Bento é a uma só vez narrador, personagem e autor dessas memórias escritas. A caligrafia
também aparece outras vezes em primeiro plano, sobreposta a
imagens de arquivo, complementando as falas que são ditas em
off enquanto frases são escritas, rabiscos são feitos na tela ou
inscreve-se uma seta, direcionando nosso olhar para algum assunto específico do quadro.

Carvalho se vale do found footage233 colando imagens de
origens diversas, corroborando com a estética construída por
ele e combinando com as influências notadas por Carvalho na
obra de Machado, do surrealismo e do dadaísmo, além de valorizar a temática da memória com a reutilização destes pequenos
filmes em preto e branco. O diretor mistura imagens de arquivo datadas do final do século XIX (algumas feitas pelos irmãos
Lumiere), às imagens gravadas em cenário com os atores (que
remetem a este mesmo período no Brasil) e também a imagens
externas do Rio de Janeiro, contemporâneas nossas, como ruas
nas quais se vê carros modernos ou a visão panorâmica de um
ponto de vista urbano da cidade carioca revelando os prédios, o
tráfego de carros, o sem número de luzes noturnas e, em segui233 Found footage é um recurso audiovisual responsável por realizar uma colagem
de imagens de arquivo antigas com interferências gráficas.

da, os vagões do metrô.

Fig. 38 – Uma imagem da minissérie composta em found footage e Bento no
vagão do metrô a dialogar com o espectador.

Mantendo uma coerência estética, a mesma bricolagem de
épocas que encontra-se no âmbito imagético, também está presente na trilha sonora e sonorização da série. Podemos tanto ouvir músicas clássicas dramáticas e efeitos sonoros instrumentais
que nos fazem associar a cena vista a uma cena operística, quanto podemos nos deparar com uma cena editada ao estilo do vídeo clipe, acompanhada por uma valsa contemporânea como o
tema de Capitu, Elephant Gun, da banda americana Beirut, ou até
de rock pesado, instrumental ou não. Um exemplo em que isso
foi feito acrescentando profundidade e sentido à cena com muita
ironia foi na apresentação do personagem da mãe beata de Ben341

tinho. Enquanto ouvimos a voz off234 do narrador que a apresenta, vemos fragmentos de seu corpo sendo vestidos com a ajuda
de duas escravas e, para esta cena, temos como trilha a música
God save the Queen, da famosa banda punk inglesa Sex Pistols. E
ainda há espaço para sambas como Carinhoso, de Pixinguinha ou
Juízo Final, de Nelson Cavaquinho, que encerra a obra.

frente à câmera, como que em uma parede, tal qual um cartaz,
ocupando todo o espaço da tela. Isto se dá em movimento com
o auxílio de animação stop motion, a qual registra e destaca a interferência do tempo no registro daquela imagem. Há todo um
cuidado com a escolha da tipografia, que soa um pouco datada,
típica de um cartaz daquela época, mas, ao mesmo tempo, perfeitamente cabível aos dias de hoje. Enquanto vemos este cartaz
que se prega à nossa frente, há uma voz que narra esta enunciação, que mais uma vez nos ambienta naqueles tempos ao utilizar
uma impostação semelhante à de antigas locuções radiofônicas.

Fig. 39 - Mãe de Bentinho sendo vestida por duas escravas ao som de God save
the Queen.

Valorizando uma estética do período do final do século
XIX, início do século XX, quando são refinadas as artes gráficas e
são desenvolvidos os primeiros cartazes, a enunciação das cenas
(como atos de uma encenação teatral) são encabeçadas por um
cartaz que se prega, desprega, amassa, descasca, re-prega em
234 Voz off é o recurso de se colocar, na montagem, apenas a voz do personagem,
sem que sua imagem seja posta em cena falando aquele texto.
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Fig. 40-42 - Enunciação do título da minissérie que se dá como as enunciações
das cenas - em formato de cartaz
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Completando a ideia da bricolagem, nem a cena final ficou de fora. Nela, vemos primeiro de longe um personagem estranhamente vestido que está sentado sozinho numa cadeira e
aos poucos vamos nos aproximando dele por um movimento de
câmera. Escutamos a voz do narrador falando, mas parece que
o personagem sentado está usando uma roupa feminina. A confusão propositalmente criada é, aos poucos, desfeita na medida
em que nos aproximamos e podemos ver que trata-se do narrador, mas há nele elementos da caracterização de diversos outros personagens: a barbicha de Escobar, véu, adorno de cabelo
e uma flor de Capitu, óculos de prima Justina, pena de tinta e
manuscritos dele mesmo, costeleta de tio Cosme, gargantilha de
pérolas da mãe, bengala, parte do cabelo e uma verruga de José
Dias – tudo numa só pessoa, como se fôssemos nos tornando a
somatória de partes dos que conhecemos e amamos em nossa
história.

Machado é acusado de não apontar a questão racial em
sua obra, mas ela é colocada de raspão por Carvalho na cena da
segunda visita de Escobar à casa de Bentinho. O primeiro está a
comentar como Dona Glória, mãe do amigo, aparenta ser jovem,
não acreditando que já tenha mais de quarenta anos. Neste momento começamos a ouvir o som de cânticos africanos e fotografias em preto e branco vão surgindo, uma a uma, ao som de
flashes mostrando retratos de pessoas negras, quase como documentos sociais. É possível que o diretor aqui tenha querido dizer que Dona Gloria conservara-se tão jovem porque enquanto
ela ficava em casa apenas lendo e rezando, eram os escravos que
faziam todo o trabalho pesado da casa, cuidavam da roupa e da
comida, envelhecendo em seu lugar.
Machado manteve-se falsamente afastado deste assunto
para conseguir manter-se afastado do preconceito em relação a
si próprio, por ser mulato, mas como já fora citado desta análise,
teceu críticas sociais por meio de personagens em algumas de
suas histórias.

Fig. 43 – Último figurino usado pelo narrador, composto de um elemento de
cada um dos outros personagens.235
235 Imagem extraída do livro: Capitu [minissérie de Luiz Fernando Carvalho; es344

crita por Euclydes Marinho; colaboração Daniel Piza, Luis Alberto de Abreu e Edna
Palatinik; fotografias de Renato Rocha Miranda e Guilherme Maia]. Rio de Janeiro:
Casa da Palavra, 2008.
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Os processos de trabalho com Luiz Fernando por Raimundo Rodriguez:

É por isso que dá muito certo. Porque eu acho que
quando você escolhe uma pessoa, você escolhe a pessoa. Você não está escolhendo uma mão-de-obra. Você
está escolhendo aquela pessoa que você acredita que,
com o que ela faz, você consegue expressar o que você
quer expressar. Então, eu acho que é isso, é você juntar as pessoas certas.
Não. Eu não projeto nada. Esta é uma dificuldade de
trabalhar com outras pessoas. Não desenho, não projeto. Como o Luiz não gosta muito de desenho, a gente
desenha pelas paredes, pelo chão, pelas portas. “Ó, é
isso aqui. ”, “Ó, é assim, é desse tamanho.” [...] Então
é mais ou menos assim, o projeto leva tanto tempo,
e depois... como é que eu vou projetar, se eu não sei
o que é que eu vou achar? Eu trabalho com o que eu
encontro, eu trabalho com as surpresas que me vêm.
Como eu não sei o que eu vou encontrar num determinado lugar, então, eu não preciso fazer projeto.
É o que eu falei, é a família espiritual que se forma
entre as pessoas que se juntam. “Ah, esse aqui parece comigo, hein! Então é isso, vamos juntos.” E aí,
eu pego qualquer peça dessas que não fui eu que fiz,
como qualquer fotografia dessas em que não sou eu,
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qualquer coisa, e acaba que quando as pessoas veem
o resultado, elas já falam: “Ah! Parece seu!” Eu apenas
juntei essas coisas e criei essa estética. Então, eu acho
que é mais ou menos por aí. Todas as peças têm a sua
personalidade, foram feitas por outras pessoas, tem
algo delas, mas que quando junta fica a minha autoria.

Eu acho que é a mesma coisa que acontece com o Luiz.
Quando ele pega uma pessoa que pensa dessa forma
e junta com outra pessoa... Bom, essa é a forma do
Luiz Fernando, e é a forma dele, da criação dele, claro,
tudo! E aí vira “o” Luiz Fernando, a luz que o Luiz Fernando faz... os enquadramentos que ele faz... a forma
com que ele edita... é o Luiz, ele é único.
No caso, do Luiz, essa identidade ele dá o tom, ele é
muito seguro do que ele quer – e isso não significa
que não mude de ideia, é óbvio. A gente muda de ideia
junto, “vamos lá, agora é assim”... Às vezes ele me propõe uma coisa e daí eu digo assim: “cara, aí eu acho
que a gente vai fugir do conceito”. E ele: “é mesmo, né?
Vamos deixar isso pra um próximo!” Então, porque o
conceito é muito importante pra contar uma história,
né? E esse conceito, ele tem que estar firmemente discutido, a gente tem que estar seguro daquilo pra passar a mensagem correta, o que você quer passar.
Essa falta de... Porque, nem todo mundo é apaixonado
pelo que faz. Eu diria que a maioria, não é apaixonada pelo que faz. Quando você é apaixonado pelo que
faz, você dá solução pra tudo. Você chega cedo, você
sai tarde, você encontra coisa que ninguém encontra,
você vê coisa que ninguém vê, você faz milagre. Literalmente faz milagre. “Como é que você fez isso?!”
“Ah, isso é fácil, é só pegar a água e fazer virar vinho,
rapidinho!” (risos).
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querem as mulheres?
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3.5.5. Afinal, o que querem as mulheres?
São muitas as evidências que nos permitem afirmar que
a microssérie Afinal, o que querem as mulheres, do diretor Luis
Fernando Carvalho, exibida no segundo semestre de 2010 pela
TV Globo é composta por uma bem elaborada miscelânea de diferentes linguagens artísticas. A obra do diretor, como um todo,
está sempre a flertar com outras artes e, mais do que isso, a romper com suas fronteiras, imprimindo sua identidade como artista e seu diferencial frente aos outros criadores, dentro ou fora
da televisão.

A qualidade não-realista, intrínseca às suas criações, demonstra a confiança do diretor na fantasia e na poesia. Curioso
é que embora os campos de maior possibilidade para explorar
abordagens poéticas sejam mais comumente o teatro, o cinema
e as artes plásticas, Luiz Fernando Carvalho parece ter elegido a
TV como seu campo de maior experimentação. Aproveita a curta duração das séries para avaliar a repercussão de suas experimentações no público e para oferecer algo que se diferencie da
“mesmice” a que o público é obrigado a se acostumar na programação usual televisiva. Carvalho partiu para muitas experimentações criativas nas minisséries que realizou na TV Globo,
no desejo confesso de formar o olhar e a sensibilidade dos espectadores236. Todas atestam seu cuidado apaixonado com cada
etapa do processo criativo e uma qualidade incontestável.
236 COLLAÇO, Fernando. Afinal, o que quer Luiz Fernando Carvalho? <http://teleseries.uol.com.br/afinal-o-que-quer-luiz-fernando-carvalho/> Acessado em 12 de
julho de 2011.
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Ainda que este hibridismo seja uma característica de Luiz
Fernando Carvalho, é bem verdade que esta é também uma característica da produção artística contemporânea: a dissolução
entre fronteiras que delimitem linguagens artísticas. O seguinte
trecho, extraído do livro Extremidades do Vídeo, recapitula o cenário artístico brasileiro das últimas décadas, a partir da experiência com o vídeo, chamando a atenção para esta integração
“antropofágica” das linguagens e referências, que repercute nos
diversos meios:
(...) Como um modo de deglutição cultural, a antropofagia é compreendida como uma forma de ressignificar, de modo crítico, significados preexistentes.
O caráter antropofágico produzido com as novas mídias a partir dos anos 1990 no Brasil está associado
ao uso de linguagens constantemente apropriadas
e ressignificadas umas nas outras. Esses procedimentos são caracterizados tanto pela intensa hibridez, colagem e recombinação entre meios, imagens,
sons e textos quanto pelas trocas estabelecidas entre as mais variadas práticas e ambientes criativos.
(MELLO, 2008, p. 209)

E há outros teóricos de cinema apontando para esta hibridização das imagens e das linguagens como descreve Machado em seu livro Pré-cinemas e Pós-cinemas (2007).

A análise de Afinal, o que querem as mulheres?, série realizada por ele em 2010, tem por objetivo identificar as aproximações com outras linguagens artísticas e como elaborações de

direção de arte, cenografia e figurino permeiam e correspondem
a estas aproximações. Pretende também, ao apontar a apropriação de características das linguagens do cinema, do vídeo, da
ópera, das artes plásticas, da animação, da literatura e da própria linguagem televisiva demonstrar o enriquecimento da obra
por esse processo de criação.

3.5.5.1. Os diálogos entre linguagens em Afinal, o que
querem as mulheres?
Figs. 1 e 2 - Duas pinturas de Giuseppe Arcimboldo

Nosso mergulho em Afinal o que querem as mulheres se
inicia na abertura do programa que, por meio de um estilo surrealista, mexe com nosso imaginário sobre o universo feminino
e brinca com a questão. Antecipando o tema e a linguagem plástica da série. Caracterizada por ser uma pintura em movimento,
compõe-se de uma série de imagens pintadas que movimentam-se sobre o próprio eixo e pelo quadro, e se sobrepõe em planos.
O conjunto das imagens muitas vezes nos faz lembrar as pinturas de Giuseppe Arcimboldo (1527-1593, pintor italiano
que compunha figuras humanas pelo uso de flores, frutas,
verduras, legumes e até pequenos animais ou insetos) e as
pinturas de Hieronimous Bosch (1450-1516), a exemplo de
seu famoso quadro O Jardim das Delícias Terrenas.
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Figs. 3 e 4 - Dois detalhes da pintura “Jardim das Delícias Terrenas” de Hieronymous Bosch

Figs. 5 e 6 – Imagens de making of da animação criada pela equipe do designer Hans Donner a partir de elementos de quadros do artista plástico Olaf
Kajek, escolhidos por Luiz Fernando Carvalho para comporem a abertura da
minissérie237

Esta animação se inicia a partir de uma pintura em preto e
branco feita como retrato do pai da psicanálise, Sigmund Freud.
De sua cabeça (a mesma que formulou a pergunta que dá nome
à série) saem figuras humanas, representações do feminino que
são réplicas de pinturas importantes da história da arte, junto a
outras imagens produzidas por Hajek, além de naturezas “mortas-vivas” (pois se movem) como flores e frutas exuberantes.
O uso da pintura certamente antecipa um dos principais
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237 SENS, André Luiz. (Abertura) Afinal, o que querem as mulheres? In Blog Televisual <http://oeditor.com/2010/12/02/abertura-afinal-o-que-querem-as-mulheres/> Acessado em 13 de julho de 2011.

elementos de referência ao personagem Lívia, grande do protagonista da série, que é artista plástica. Suas pinturas se utilizam
de muita exuberância nas cores e nos traços.

Fig. 7 – Foto divulgada em site oficial - da segunda exposição de Lívia, intitulada Gardênias

O primeiro episódio da série se inicia com um recurso de
metalinguagem em relação ao cinema. A primeira sequência de
planos começa revelando uma câmera cinematográfica em travelling se aproximando rapidamente do personagem principal.
Este recurso cria no espectador uma quebra do ilusionismo habitual e permite a ele não apenas ter a dimensão de como foi
realizado o que será visto a partir de então, como refletir sobre
este processo de criação. Além disso, a claquete de cinema é batida apresentando ao espectador o nome da obra e, em seguida,
é batida novamente, revelando o nome do personagem.

Essa metalinguagem continua, uma vez que André Newman, consciente de ser um personagem, apresenta-se ao público olhando-o diretamente através da lente da câmera, dizendo
quem ele é ao iniciar a história que todos estão prestes a assistir.

Este ato de conversar com o espectador acaba revelando
uma proximidade também com a literatura. Ao iniciar cada novo
episódio o personagem de André atua como um narrador-personagem, faz uma retrospectiva dos capítulos anteriores e muitas vezes tece comentários sobre os fatos ocorridos. Tal comportamento nos remete à literatura de Machado de Assis, em que,
em muitas de suas obras, o narrador-personagem comenta com
o leitor fatos narrados/vividos por ele ou outros personagens
criando uma interlocução com o leitor.238 Outra aproximação
com o ofício de escritor está na apresentação dos outros personagens que nos são dados a conhecer pela ótica de André, como
o caso de “D. Noêmia”, a “Secretária” e “Jonas, o homem perfeito”.
A apresentação desses personagens se faz por meio de planos
detalhe da digitação de seus nomes pela máquina de escrever do
protagonista. Planos detalhe de palavras sendo escritas pela máquina de escrever são feitos em outros momentos, mas para sublinhar certas ideias ou palavras - por exemplo, quando Lívia diz
a André que ele é “patético” e vemos esta palavra sendo escrita.
Confere força à palavra oferecendo a ela uma matéria e um som,
uma vez que além de vê-la sendo escrita podemos ouvir o som
“martelante” das teclas daquela máquina.
238 Sabemos que a última minissérie realizada pelo diretor antes desta foi Capitu,
adaptada de Dom Casmurro, romance de Machado de Assis. Naquele trabalho o diretor já se valia desse recurso de interlocução como o próprio escritor fazia em
muitas de suas obras.
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Durante a apresentação do personagem de André, ouve-se um jazz acelerado e a edição das imagens, como que coreografada, acompanha o ritmo frenético de um trompete, como
num videoclipe. A fotografia usada neste momento (que se repete em outros) é de alto contraste em ambiente escuro realçando as luzes que são coloridas (verde, vermelho/magenta, azul e
amarelo cítrico), e cujos tons, ácidos, combinam perfeitamente
tanto com o timbre do instrumento em destaque, quanto com o
protagonista em sua pesquisa desenfreada.

Figs. 8 e 9 - Dois fotogramas extraídos da cena em que personagem
de André é apresentado
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O tratamento colorido da luz e os efeitos cinéticos produzidos por seus reflexos nos cenários e mesmo no corpo dos
personagens lembram muito o tratamento estético da luz em
um filme pouco conhecido: L’enfer, de Henri-Georges Clouzot,
de 1964. Inconcluso, o filme não pôde ser montado e seu material foi descoberto por Serge Bromberg e Ruxandra Medrea, que
lançaram em 2009 um documentário sobre o processo em que
pode-se ver sequências inteiras e entrevistas interessantíssimas
com parte da equipe envolvida naquele projeto. O caráter tão especial deste filme se dá pois, tendo como tema central, o ciúme,
a ambição de Clouzot foi a de criar imagens que significassem
o ciúme. E, sendo assim, trabalhou muito plasticamente para
alcançar resultados visuais jamais vistos no cinema. Isto se deu
por meio de traquitanas cinéticas, confeccionadas especialmente
para cada uma das cenas, maquiagem especial (apropriada para
surtir o efeito de distorção de cores pretendido quando somada
aos filtros de câmera utilizados239 e pelas luzes em movimento)
e uso de materiais diferenciados também no figurino, que reagissem frente ao uso das luzes coloridas.

239 Num tempo em que não tínhamos recursos digitais tão avançados, isto se fez
necessário e era preciso um minucioso estudo de cores e muitos testes até atingir
o resultado ideal.

Figs. 10-14 - Fotograma de André e fotogramas extraídos do documentário
sobre o filme L’enfer (1964).
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Em Afinal, o que querem as mulheres?, houve também a
construção de algumas traquitanas que produzissem um efeito
de “iluminação em movimento”, espetacularizando as emoções
vividas pelo personagem principal ou, representando em imagem estas emoções tal como elas se desenham em sua lembrança. O mesmo se dá no filme de Clouzot, tal como foi explicado.

Com relação à construção do personagem de André por
meio dos figurinos ou trajes de cena, vemos sua composição feita recorrentemente por calça social, camisa e colete. No início da
trama, aparecem desalinhados, um pouco amassados, as mangas dobradas para cima, e tem cores mais quentes, como beges
e marrons. E depois que alcança a fama com a publicação de sua
tese, André assume o mesmo figurino mas em versão mais estruturada e em cores mais frias. Há também as imagens que o
apresentam em lembranças mais remotas, do tempo em que conhecera Lívia. Nelas, ele aparece até usando camiseta, bastante
despojado, e seus óculos possuem aros finos e redondos, conferindo uma aparência de leveza que combina com o momento
absolutamente romântico e apaixonado que estava vivendo. Do
momento em que está absorto em sua tese em diante, André usa
óculos de grossa armação quadrada e preta, que o faz parecer
mais objetivo, voltado para o trabalho, sua fisionomia com estes
óculos somada ao desempenho do ator em cena, ganha um ar
mais pesado.
A apresentação do personagem de Lívia, é feita com barulhos naturais de chuva, vento e raios, acompanhados de música
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clássica instrumental, conferindo empatia e uma força particular
a esta mulher, com uma beleza violenta, como a de suas pinturas.
Sentimos a chuva tanto quanto o personagem que se delicia sob
os pingos molhados. A sensualidade entre seu personagem e o
de André imediatamente se evidencia pela folha perdida da pesquisa que escapa pela janela e vai ao seu encontro pelos ares: ela
para no rosto de Lívia e cola à sua pele. Os dedos da moça reconhecem a folha amorosamente e devagar vão despindo o rosto.
Aos poucos vemos os olhos de Lívia, enquanto a folha ainda lambe sua face. As referências são todas bastante sensoriais.
A relação com os objetos em cena é tão visceral que poderíamos olhar para esta folha de papel quase que como um elemento pertencente ao figurino ou mesmo como uma extensão
do outro personagem, André. A folha de papel, sendo um elemento pertencente a ele, parece significar sua presença diante
de Lívia, colado sensualmente em sua pele molhada. Ou também, apresentando a mulher essencial que há por trás de sua
tese acerca da pergunta freudiana – o que querem as mulheres?

Os figurinos de Lívia são feitos de tecidos, em sua maioria, naturais. São criativos, despojados, mas com algum ponto
de sofisticação. Sob suas blusas, muitas vezes podemos ver uma
alça de roupa íntima que nos deixa ver uma renda especial, um
tecido com algum brilho, como “pinceladas” sutis. Há também
usos divertidos, como por exemplo, uma cena em que o personagem usa uma gravata amarrada como uma faixa nos cabelos. Sua
paleta combina com estas escolhas naturais e parte para tons
quentes de tons crus, bordôs, e verdes escuros.
Figs. 15 e 16 - Lívia desnudando o rosto com a folha de papel e personagem
sendo introduzido pela claquete

Esta apresentação também se dá pelo uso inicial de uma
claquete cinematográfica, seguida pelo olhar da atriz direto para
a câmera como se fitasse o espectador e o encantasse com sua
presença. Mas este olhar não apenas nos remete ao fazer cinematográfico como também pode nos remeter à sensação de “ao
vivo”, possível apenas ao teatro quando os atores quebram a
quarta parede e dialogam com seu público por meio de palavras
ou ações. Neste momento conseguimos ver o personagem, Lívia, mas talvez também possamos ver a atriz, Paola Oliveira, que
nos faz um comentário, isento de palavras. As atuações nesses
momentos também são mais teatralizadas, coreografadas ou até
simbólicas240.
240 Exemplos: André posa com seu cachimbo; Lívia rodopia na chuva colada à folha
de papel como se fosse a pele de André; Jonas encara a câmera com olhares sedutores e faz poses “confiantes” – o homem perfeito.
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bagunçado, os olhos chorosos no rosto sem maquiagem, os pés
descalços e o uso de nenhum acessório.

Figs. 17-19 – Lívia em três momentos diferentes.

Há apenas uma cena, aquela em que encontra pela primeira vez André após a separação – Lívia usa tons de preto e
cinza, e sai correndo elas ruas da cidade, em meio ao asfalto e
ao concreto. A escolha do cinza parece conferir uma tristeza ao
personagem, ao encontro entre os dois, uma camuflagem para a
“fuga” de Lívia, além de um caráter estático para o sentimento
amoroso, que parece ter-se congelado no tempo à espera de um
recomeço entre os dois. A única cena em que este personagem
aparece desconstruído é a cena em que Lívia pede a atenção de
André, pois se sente solitária dentro daquela relação, como se
algo entre eles houvesse se perdido em virtude da total imersão de André apenas em seu trabalho. Ela usa um “camisetão”
de cor rosada que parece ser de um tamanho maior que o seu,
evocando a inadequação, a cor está desbotada, a gola desbeiçada
e o caimento é desajeitado em seu corpo. O traje é perfeito em
demonstrar o completo abandono e desespero daquela mulher
de coração partido. A caracterização se completa com o cabelo
358

Fig. 20 – Lívia em figurino desconstruído num momento de desolação.

Enfatizando o fato de ela ser uma artista plástica, muitas
vezes as mãos do personagem aparecem manchados de tintas
coloridas, evidenciando esta marca como parte do figurino ou
da caracterização. As manchas de tinta nas mãos do personagem
nos fazem pensar que tudo o que ela toca ganha um colorido especial aos olhos de André, ou que as cores se emanam de Lívia.
O uso dessa marca ganha destaque pelos enquadramentos propostos, nos quais muitas vezes as mãos dançam protagonizando
o quadro.

Fig. 21 – Mãos de Lívia manchadas de tinta – as cores emanam
dela, Lívia se veste de cores, ou Lívia colore tudo aquilo o que
toca?

As cenas que se seguem à apresentação inicial do personagem de Lívia, são de lembranças e uma interessante plasticidade foi construída para estas visões de momentos passados ou
imaginários. Para reconstruir o momento em que André e Lívia
se conheceram, a imagem se torna líquida e fluida balançando
suavemente como a água da chuva a escorrer pelo vidro da janela241. Em seguida, outro efeito de suave distorção nos faz lembrar
a magia da projeção em uma sala de cinema, remetendo ao lugar
em que os dois se conheceram: a fila do cinema. Enfatizando esta
ideia, números (como nos clássicos filmes antigos) entrecortam
os planos iniciando uma contagem regressiva para o filme (ou
para a história do casal) começar.
241 Como na primeira vez em que vemos Lívia entrando no apartamento: chove e
ela gruda a folha da pesquisa na janela, em cujo vidro a água escorre criando este
efeito.

Interlocuções e homenagens ao cinema podem ser notadas, por exemplo, em certa semelhança de caráter poético buscada entre o personagem de André e o de Antoine Doinel (personagem de vários filmes de François Truffaut242), segundo o
próprio L. F. Carvalho revela em entrevista concedida ao jornalista Leonardo Aversa (2010). Ou também podemos nos lembrar
do filme A Rosa Púrpura do Cairo (1985), de Woody Allen, quando vemos o personagem Jonas, “o homem perfeito”, passear com
Lívia na orla da praia usando um figurino extremamente parecido com o personagem de cinema, ícone de perfeição, pelo qual a
protagonista se apaixona no filme americano.

242 Cineasta francês (1932-1984) um dos importantes representantes do movimento com cinema francês, a nouvelle vague.
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Figs. 22 e 23 - Jonas passeando ao lado de Lívia e personagem de
Woody Allen – figurinos semelhantes

Jonas é o merchant que organiza as exposições de Lívia
e que acaba se casando com ela após o rompimento da relação
anterior. Seu figurino é parecido com o de André – ele usa calça social, camisa e colete, mas as peças estão sempre alinhadas,
as costuras e o caimento são impecáveis e o cabelo é penteado,
em oposição ao cabelo de André que é cacheado e mais solto. A
contraposição com o personagem de André fica clara. Inclusive
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pelos cenários referentes a um personagem e a outro. O apartamento de André é espaçoso, mas de tamanho normal, e está
abarrotado de objetos que significam afetivamente – isto é notório. São pilhas de livros, figuras recortadas e colecionadas, fotos,
objetos antigos que parecem ter sido herdados de outras pessoas, escreve à máquina e grava as entrevistas para a sua tese de
doutorado com um antigo gravador. Ele parece ter afeto por memórias e colecionar em se entorno objetos que as transpareçam.
Enquanto isso, Jonas tem um enorme apartamento com áreas
amplas. Todos os móveis e objetos parecem novos e assinados
por algum importante designer, há obras de arte nas paredes e
esculturas sobre as prateleiras. O requisito aqui parece ter sido
a sofisticação, o requinte das peças e talvez também o seu valor
mercadológico. O seu caráter de perfeição está nesses detalhes
todos além, é claro, de algumas situações até bem engraçadas
como o café da manhã perfeito que Jonas serve a Lívia, em que
vemos até uma melancia esculpida com o nome da amada, ou na
cena em que o casal assiste a uma apresentação de flamenco e
Jonas sobre ao palco para tocar o violão e arriscar alguns passos
da dança. O único deslize que o personagem comete é mesmo
naquela cena na orla da praia em que, mesmo evocando a aproximação com o personagem de Rosa Púrpura, o galã de cinema,
Jonas não consegue esconder uma ridícula falta de aptidão – não
sabe andar de bicicleta.
Outra referência utilizada pelo diretor foi o filme Brilho
Eterno de uma mente sem lembranças (2004), cujo roteirista,
Charlie Kaufman, (escreve filmes e diversas séries para TV) e diretor, Michel Gondry (que co-assina o roteiro com Kaufman, assim como Carvalho co-assina o tratamento final de Afinal...) são

importantes influências contemporâneas. O texto de Kaufman é
enxuto, claro e objetivo, sem espaço para elementos supérfluos,
como Carvalho também busca escrever. Sobre este assunto, comenta:
O texto da série é curto. Há poucas frases por sequência. Tudo é urgente, sem excesso, com multiplicidade de vozes, como num Twitter: Entra qualquer
pessoa, de qualquer lugar, e empurra a história para
a frente. (AVERSA, 2010)

Pode-se também notar um gosto comum entre Kaufman,
Gondry e Carvalho por narrativas cuja preocupação principal
não é a representação realista da realidade. A tentativa é a de
representar algo que normalmente só poderia ser sentido, pensado, ou imaginado. Bons exemplos de outros filmes cujos roteiros foram escritos por Kaufman seguem esta mesma linha, tais
como Adaptação (2002) e Quero ser John Malcovich (1999). E outro interessante longa metragem dirigido por Gondry seguindo
esta linha mais poética é Sonhando acordado (não lançado em
DVD, de 2006). A influência deste diretor pode se dar também
por suas criações em videoclipes e comerciais publicitários, em
que se vale de uma aparente arbitrariedade brincando com a
passagem do tempo, a relação com o espaço, e inusitadas relações plásticas com formas cotidianas, gerando significados novos para o que nos é conhecido243. No caso de Brilho eterno...,
243 Uma arbitrariedade que é facilmente entendida no campo das artes plásticas
desde o Impressionismo, mas no cinema já era defendida por Eisenstein em EISEN-

o que particularmente interessou a Carvalho foi o tratamento
dado à memória, às lembranças, pois em Afinal o que querem
as mulheres? Carvalho tinha a intenção de construir a narrativa
com um apanhado de recordações, compostas por fotos, escritos, objetos, rótulos, pinturas, etc.244

É possível também encontrar referências, de várias
instâncias, principalmente ao cineasta italiano Federico Fellini,
que também explorou com maestria a temática das lembranças
(Amarcord, de 1973 é um grande exemplo) e do universo feminino – os mais emblemáticos são Julieta dos Espíritos (1965) e
Cidade das mulheres (1980). A primeira sequência alucinatória de André com mulheres nuas, enfeitadas por grandes flores
coloridas, nos faz lembrar de certas sequências do filme Julieta dos Espíritos, em que a protagonista também tem alucinações
estimuladas pelas questões que atormentam o universo feminino. Esta mesma sequência de André também nos poderia fazer
lembrar de cenas de Oito e Meio (1961), quando o protagonista,
Guido, em meio a sua crise por não conseguir escrever o roteiro
de seu filme e tem sonhos com as mulheres de sua vida sempre
ao seu redor, servindo-o alegremente – esposa, amante, mulheres anônimas como uma dançarina negra e uma aeromoça, lembranças da infância, etc. A atuação e a caracterização de algumas
mulheres que cercam André ao longo da série também nos faz
lembrar de mulheres fellinianas: os grandes decotes, os seis farSTEIN, Sergei. O Sentido do Filme. São Paulo: Jorge Zahar, 2002.
244 AVERSA, Leonardo. “Afinal, O Que Querem as Mulheres?”, Luiz Fernando Carvalho fala sobre microssérie, disponível em: <http://closetopaolaoliveira.blogspot.
com/2010/07/afinal-o-que-querem-as-mulheres-luiz.html> Acessado em 12 de
julho de 2011.
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tos, a diversidade étnica, os olhos que se arregalam com “gulodice” sexual, a maquiagem, e a atuação de modo geral, propositalmente mais exagerada como muitas das atuações propostas
pelo diretor italiano (MOURA, 2010).

Fig. 26 - Fotograma de um dos sonhos de André com mulheres que dançam
ao seu redor

Figs. 24 e 25 – Fotogramas extraídos do filme Julieta dos Espíritos (1965), de
Federico Fellini
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Completando as extravagantes cenas de sonhos e delírios
de André, há também a cena em que passa mal em uma boate de
strip, numa fase em que a perspectiva de se relacionar com as
mulheres lhe parece algo assustador. Nesta cena, bastante claustrofóbica e escura, vemos corpos voluptuosos que se movem
sem parar e se “vestem” apenas pelo uso de grafismos coloridos
em cores brilhantes, muito parecidas com os desenhos de Fellini
para as alucinações de Julieta em Julieta dos Espíritos.

Figs. 27-30 – Desenhos de Fellini para os personagens alucinatórios de Julieta245 e dois fotogramas da cena da alucinação de André. Fotogramas.

245 Imagens extraídas do livro: DE SANTI, Pier Marco. I desegni di Fellini. RomaBari: Editori Laterza & Figli Spa, 2004. p. 59 e 62.

Figs. 31 e 32 – Atriz que interpreta a secretária do Dr.
Klein – caracterização felliniana que lembra a do personagem Gradisca do filme Amarcord. Fotogramas.
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Entre a vida e a morte, André se vê dentro de um caixão numa espécie de limbo246 onde se encontram várias mulheres de sua vida, desde a mãe até a última namorada. Aqui
pode-se reconhecer mais uma vez a influência felliniana tanto
pelas atuações teatrais das atrizes, como pela composição
dos personagens (a tia que virou freira, usa um hábito muito
parecido ao das inúmeras freiras de filmes de Fellini, a chinesa
caricata que aperta os lábios e move os olhos de um lado para
o outro, as aeromoças com suas gesticulações incógnitas). Esse
encontro ou desfile de personagens da vida do protagonista se
parece com a cena do mulherio que envolve Guido em Oito e
meio, tanto na cena do delírio quanto na cena final.

246 Que mais parece um purgatório, se considerarmos o cenário feito com um
fundo infinito vermelho, e as interpretações quase todas “acusativas” em relação
a André.
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Figs. 33 e 34 – Fotograma da cena final de Oito e Meio e da cena do
velório de André

As linguagens, do sonho, do delírio e da arte, parecem mesmo muito consonantes, pois ambas transformam em imagem o
que antes era apenas ideia, pensamento, palavra (RIVERA, 2008,
p. 21). Nos sonhos, assim como na criação audiovisual, trata-se
de representar figurativamente algo que é abstrato, unindo assim o discurso e o sensível. Para materializar esta aproximação
de linguagens, a visualidade da cena traz um cenário abstrato,
representado por um ciclorama vermelho iluminado dando uma
impressão de um fundo indefinido. Sendo um velório, todas as
figuras usam trajes negros, mas é interessante notar que, mesmo destituídos de suas paletas, os personagens mantêm suas
formas e suas texturas, fazendo com que facilmente os identifiquemos no conjunto do quadro, quando os vemos todos juntos.
O fato ressalta a completude e a complexidade da composição
de cada um desses trajes, que apresentam em todos os seus elementos dados sobre os personagens que os vestem.

Esta cena do velório se aproxima muito da ópera, gênero
com o qual o diretor flerta também em outros trabalhos. Há muitos personagens, há música acompanhando todas as suas falas
que cantadas em tom graciosamente empostado em vez de serem apenas ditas. Os gestos também são tão largos quanto o tom
dessas vozes. Outra cena operística é a do encontro de André e
seu pai em pleno túnel congestionado da Avenida Vinte e três de
maio na cidade de São Paulo. Todo o trânsito para para acompanhar o acontecido até que um personagem com vestido de época
sai de um caminhão, sobe em sua carroceria onde há um piano
e começa a tocá-lo. O locutor da rádio, Amâncio Flores, que até
então estava ali para narrar “o emocionante encontro entre pai e
filho, 20 anos após sua separação”, começa a cantar uma música
lírica em italiano. Esta cena, a uma só vez, não apenas ganha ares
operísticos, como ao mesmo tempo brinca com o clichê deste
tema, o exagero e a exploração do sentimentalismo, geralmente
feita por novelas de todos os canais televisivos e muitas vezes
até pelos telejornais. Há uma intenção declarada de Carvalho em
explorar os clichês nesta série.
Mas a representação onírica e absurda da realidade também poderia ser considerada outra influência felliniana, assim
como também a visão da vida como um espetáculo, no melhor
sentido deste pensamento como afirma o Carvalho: “Sempre
trabalho esses contrastes entre o espetáculo e a vida. Gosto de
deixar o espectador no limiar, entre uma representação e uma
experiência real, a vida” (FURLANETTO, 2011). Ele nos mostra
uma realidade muito mais fiel à sensibilidade humana por meio
de uma qualidade de representação mais poética e chega mais
perto de nos apresentar aquilo que nos é invisível aos olhos,

como Fellini também acreditava:
Penso que não se deve considerar a realidade como
um panorama de uma só superfície, que essa paisagem tem diversas espessuras e que a mais profunda, aquela que só uma linguagem poética pode revelar, não é a menos real. É esta que desejo mostrar
abaixo da epiderme das coisas e das pessoas taxadas
de irreais. Fala-se da atração pelo mistério. Aceitaria esse termo se fosse escrito com M maiúsculo. [...]
Para mim o mistério é aquele do homem, as grandes
linhas irracionais de sua vida espiritual, o Amor, a
Salvação, a Redenção, a Encarnação. No centro das
espessuras sucessivas da realidade se encontra para
mim Deus, a chave dos mistérios.247

Carvalho reitera: “Não acredito nesse naturalismo que
não é nada. Não acredito que o naturalismo precise ser representado com uma ausência de sacralidade” (FURLANETTO,
2010) numa visão consonante à do diretor italiano.

Um dos fatores que evidenciam esta característica é a iluminação. As luzes que permeiam estes personagens são sempre
especiais e nos levam com precisão à emoção, à atmosfera da
cena. A justificativa é dramática, expressiva e plástica, assumindo certa teatralidade, não havendo grandes preocupações rea247 Fellini in Revista Cinema Italiano do Festival “História do Cinema Italiano” – Cinemateca Brasileira, São Paulo, agosto a novembro de 1960. Em entrevista, Fellini
se defende da acusação de Zavatini, de que ele teria feito construções de personagens consideradas “irreais” para o cinema neo-realista italiano.
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listas para a sua construção. Há inúmeros belos exemplos disso.
Em uma das lembranças que André tem de Lívia ela dança sensualmente em frente à janela do apartamento em que moram.
A cena é clara e possui uma beleza natural, o figurino de Lívia
é claro, seus pés estão descalços, sua maquiagem é nenhuma e
sua saia mistura renda e crochê em uma trama vazada. Enquanto a moça seduz André com sua dança, pequenas manchas de
luz passeiam pela sala e por seu corpo, elevando o momento dos
dois a outra esfera, outro mundo. Manchas de luz também circulam refletidas nos olhos e rosto dos dois quando se encontram
na galeria de arte, no rosto de André em outras cenas quando
a sensação é por demais vertiginosa ou inebriante. Ou pode-se
citar também o reencontro do casal no último episódio que se
consolida em uma festa junina, repleta de luzes coloridas, tecidos e estampas alegres, cujas cores se refletem na pele dos dois
personagens ainda apaixonados e cujas superfícies às vezes se
oferecem como obstáculo à nossa visão dos dois e à visão deles
próprios ao fim do baile. Para estarem juntos precisarão superar o “labirinto espelhado dos seus desejos”, no qual se perdem.
Esse “esconde-esconde” ao final aumenta nossa tensão sobre a
pergunta em suspenso – os dois ficarão juntos afinal?
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Fig. 35 - Paola Oliveira e Michel Melamed conversam com diretor em set da
festa junina248

Há uma influência clara do universo do videoclipe, uma
vez que a construção das imagens se faz de modo bastante integrado à da música, além de haver na direção de Carvalho uma
liberdade análoga à liberdade da linguagem do vídeo, ainda que
estejamos falando de uma série para a TV. Por exemplo, no momento em que André está na lanchonete entrevistando as garçonetes, o mesmo jazz frenético costura as imagens livremente
associadas das respostas dessas mulheres com cenas de André
sozinho, no chuveiro, ou em na sala de seu apartamento, contracenando com alguns objetos femininos, como um sapato de salto
alto, que ora ele faz de chapéu, ora lhe serve de revólver para mirar na própria cabeça (interessante metáfora do feminino como
248 Foto retirada do site oficial da microssérie disponibilizado pela TV Globo:
http://especial.afinaloquequeremasmulheres.globo.com/

aquilo que o protege e o aniquila, além de ser uma boa representação da versatilidade feminina). Outros momentos bastante
videoclípticos são as cenas das transas de André na fase em que
ele está morando no Hotel Copacabana, especialmente na que
contracena com Monique, personagem de Maria Fernanda Candido. A atriz dança sobre a cama de André olhando para a câmera seduzindo, demonstrando com satisfação seu “poder” sobre o
universo masculino.

É importante notar que embora a série possua muitas
conexões com outras expressões artísticas, seu suporte original
é o meio televisivo e este não escapa ao olhar crítico do diretor.
No segundo episódio vemos o livro de André Newman ser
transformado em programa de TV. Adentramos o estúdio junto a
André e equipe de produção, quando podemos observar os egos
inflados de alguns destes profissionais, a fragilidade criativa
exposta por meio de exigências um tanto absurdas (o diretor
que pede por maquiagem para si próprio antes que o plano
seja rodado, o ator que reclama ser desconcentrado por não
achar a letra maiúscula do teclado do computador de cena...).
Um comportamento que serve para demonstrar o vazio por trás
de alguns profissionais e como dos meios de se adaptar para o
meio televisivo o conteúdo denso de um livro como o de André.
A vontade de realizar esta adaptação no caso dessas pessoas se
limita à chance de garantir um sucesso tão grande quanto o do
Best seller de André, visando o mesmo lucro e visibilidade a todos os envolvidos.
A crítica de Carvalho à TV é a de que tipo de obra produtores, diretores, atores, etc., estão interessados em realizar quan-

do se trata do meio televisivo? Parece patética, por ser vazia, a
tentativa fictícia de adaptação para a televisão do livro de André249. Os fatores que determinam a escolha dos atores para fazer a série de ficção são apenas beleza e carisma. A partir disso,
importa apenas que sejam tipicamente a “mocinha” e o “mocinho” da história: ela com voz excessivamente açucarada e signos estereotipadamente femininos (tais como a rosa vermelha
no cabelo cacheado e longo, o vestido rodado, os gestos vaidosos), e ele com voz muito empostada, discursos muito formais, o
cabelo penteado para trás com gel também por demais impecável, tanto quanto o terno completo de caimento muito assentado. Tal conjunto de características conferem tamanha falsidade
à representação e nenhuma emoção, isto é, os personagens parecem não ter “alma”.

Isto vai de encontro ao choque que Carvalho pretendeu
causar: quando há uma preparação de atores para que estes se
nutram de “alma criativa” (como é comum aos processos de trabalho em teatro e em cinema) há emoção, há algo por trás. No
entanto, quando os atores são simplesmente postos em cena
sem preparação adequada, é como se bastasse o seu carisma
pessoal, e o resultado é evidentemente vazio, não convence. Um
dos pontos divertidos na discussão deste assunto está na cena
em que André, num momento de descuido, acaba completando
a fala de “Rodrigo Santoro”. A atriz, fisgada pela “verdade” do
que acabou de ouvir, não resiste, abandona o ator em cena e vem
249 Lembrando que André, por sua vez, já adaptara para literatura sua vida amorosa com Lívia, embora pareça ter sido mais bem sucedido - talvez porque escritores
tenham uma tradição de serem mais sérios artisticamente do que produtores.
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para junto de André continuar sua fala - perde a voz açucarada e
ganha outra, mais verdadeira, sua atuação perde o interesse na
perfeição de “mocinha” e ganha uma expressão mais dramática.

“Estranhamente” a série da ficção faz o maior sucesso entre o público da ficção, que não parece interessado na qualidade da interpretação – aqui Carvalho brinca com o clichê de que
“público bom é público burro”250. O público está tão acostumado
a ver sempre mais do mesmo, nas telenovelas, por exemplo, que
nem se concentra na qualidade do que vê, muitas vezes, mas não
quer dizer que prefira este padrão. E aqui cabe uma nova sátira
ao vazio que impele os fãs nesse mundo midiático. Mal “Rodrigo Santoro” aparece e as fãs já estão gritando desesperadamente afetadas por sua presença, confirmando uma pré-fabricação
deste tipo de astro por quaisquer atributos superficiais, sua beleza, patrimônio material, mas não por seu talento ou competência artística. Inusitadamente, a cena entre a atriz e André, na
qual estávamos nos envolvendo, é interrompida pelo próprio
“Rodrigo Santoro” que grita ao receber uma nova mensagem em
seu celular avisando ter completado um milhão de fãs-seguidores no twitter (um dos mais conhecidos canais de rede social da
atualidade). A quem estas pessoas seguem? E por quê? Por meio
da sátira, Carvalho pretende apontar a necessidade de invertermos os valores da realidade em que vivemos e mostra que a televisão pode ser muito mais do que estamos habituados a ver.
Seguindo a linha de clichês, quem é bem sucedido aparece

250 Ver “Clichês da TV por Luiz Fernando Carvalho” em F, A. Carvalho “tranca”
elenco em única sala de ensaios do Projac. <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1209201011.htm> Acessado em 12 de julho de 2011.
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na televisão, por isso, quando André decai, devido ao fracasso
de seu segundo livro, acaba indo trabalhar em uma emissora de
rádio decadente. O cenário e os figurinos dos personagens que
nele atuam são retrôs, parecem ter parado no tempo. A concepção do programa é retrógrada, André está lá como psicanalista
de peso que é, mas o diretor do programa espera que ele dê aos
ouvintes (que lhe fazem perguntas pelo telefone) apenas conselhos sentimentais, os mais amenos possíveis – coisa que André
não é capaz de fazer. Talvez o meio radiofônico tenha sido escolhido para este momento por ser mais antigo e por ter alcançado
menor destaque na era digital. Inclusive também porque é mais
fácil de as pessoas serem vistas do que serem ouvidas hoje em
dia – a internet e a televisão tiram muito proveito disto.
Refletindo sobre este tipo de superficialidade, ligada à
imagem pública, Carvalho aponta também para a moda e a usa
como metáfora, destacando um desfile feito com cédulas e moedas de diversos países. Afinal, se dinheiro é sinônimo de poder,
e a escolha do vestuário também pode servir para evidenciar
o poder que se tem na sociedade, por que não se vestir com o
próprio dinheiro? O desenho destes figurinos do desfile não por
acaso é inspirado na corte francesa do século XVIII.

no ar, pois estão presentes os dois casais: Lívia/Jonas e André/
Tatiana Dovtchencka. Aumentando a tensão estabelecida, os figurinos de Lívia e Tatiana possuem a mesma paleta – verde e
violeta – ainda que cada uma esteja em seu estilo.

Figs. 36 e 37 - O diretor L. F. Carvalho no set de filmagem do desfile
(Foto: Divulgação TV Globo)

Com este desfile, Carvalho trava um diálogo também com
o caráter provocador da performance, pois o que interessa nele
não é exatamente a proposta daquelas peças como prontas para
serem trajadas no dia-a-dia, mas as questões que este desfile
desperta.

Nesta noite do desfile, nesta boate, há um clima de tensão

Tatiana é a “russinha maluca” que se apaixona por André
a partir de seu livro e vem ao seu encontro no dia do lançamento da tese, determinada a conquistá-lo. Seus trajes de cena são
sempre curtinhos, usa vestidos bastante modelados ao corpo e
repletos de texturas em apliques de flores, contas, bordados e
pequenas bijuterias, de modo que sua composição final se assemelha a de uma “boneca russa” ou matryoshka. Podemos fazer
também a associação de seu personagem à Lolita de Stanley Kubrick (1962). Os cabelos foram pintados de laranja num tom de
ruivo mais aberto, contrastando com os grandes olhos claros da
atriz, Bruna Linzmeyer. O corte escolhido foi curto e irregular,
um pouco repicado e mais alto na nuca, deixando-a sempre à
mostra, de forma sedutora. Uma franjinha um pouco curta e bagunçada de lado ajudava a dar o tom divertido e juvenil do personagem. As unhas também foram pintadas em cores vibrantes,
tendo sempre a do dedo indicador em uma cor bem diferente
das demais.
Outro diálogo com a performance, ou vídeo performance,
pode ser visto na cena do casamento de Lívia e Jonas. André chega atrasado, assiste o final da cerimônia próximo à porta, sem
ser notado. Em montagem paralela vemos em quadro apenas Lívia, de frente para a câmera, num outro traje de noiva que em
lugar de véu possui um plástico transparente e cintilante, que
a reveste por completo como que a ensacando. A princípio ela
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parece estar se sentindo bem dentro do figurino, tocando com
carinho as flores de seu buquê. Mas em seguida, conforme a cerimônia do casamento se concretiza e André diz - “Toda relação
de amor é uma cerimônia de adeus” – nota-se que ela gradativamente se sente asfixiada, culminando num choro desesperado
até romper o plástico com as mãos, sempre nos encarando nos
olhos. Nesta cena, assim como naquelas em que os personagens
nos são apresentados, os atores nos fitam como se pudessem interagir conosco, o que coloca esses momentos da série em estreita relação com a vídeo performance. O trecho destacado a
seguir, ao discorrer sobre o gênero, esclarece sobre esta relação
ator-câmera que podemos observar nas cenas referidas:

a do casamento de Lívia na microssérie, como se pode notar pelas imagens:

Na medida em que não existe a interatividade com o
público, com a audiência, ou com o outro, a interatividade do corpo do artista é produzida no enfrentamento com a própria câmera de vídeo. Desse modo,
tais tipos de manifestações são fruto do diálogo contaminado entre linguagem do corpo e a linguagem
do vídeo, gerando uma síntese, ou a chamada videoperformance. (MELLO, 2008, p. 144)

Impossível não lembrar de cenas do filme já referido aqui,
L’enfer, de Clouzot. Há muitos excelentes exemplos no documentário que podem ser correlacionados a aspectos visuais de Afinal, o que querem as mulheres?, mas em especial o plano em que
vemos a mulher do protagonista, alvo de seu desenfreado ciúme,
usando um vestido de noiva e depois, o mesmo traje revestido
de um plástico furta-cor. Esta cena se relaciona muito bem com
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Figs. 38 e 39 - Dois fotogramas do filme de Henri-Georges Clouzot em que
vemos a atriz Romy Schneider em duas versões, realista e imaginada, de seu
traje de noiva, assim como vemos em Afinal...

Lívia parece estar sempre precisando de ar em suas relações amorosas. A escolha pelo material plástico não apenas é
interessante visualmente, mas acrescenta esta ideia de asfixia à
união amorosa, metaforizada pelo vestido de noiva. O gesto de
romper com as mãos uma superfície já é conhecido desde aquela cena em que ela rasga com uma faca o quadro do casal, denunciando que não havia nada por trás daqueles dois, para falar
do imenso vazio que sentia na relação com o namorado. Outra
relação plástica a respeito de aberturas e respiros acontece na
cena em que Lívia tenta se comunicar com André na noite de sua
primeira exposição que, coincidentemente, é também a noite da
apresentação no congresso de psicanálise.

Figs. 40-42 - Em Afinal... o personagem Lívia também aparece com um traje de noiva de tecido e em seguida com um
“véu” de plástico translúcido furta-cor que oferece efeito
muito semelhante ao do filme de Clouzot

Lívia, na galeria de arte, está encostada numa fina parede de madeira, a qual faz parte da exposição. Está escuro e há
apenas um orifício redondo nesta parede fina por onde os espectadores podem olhar o quadro do casal pintado por ela. Esta
fina parede, como metáfora da separação entre os dois, poderia
ser facilmente transposta, derrubada, mas, ali, naquele momento, parece ser o suficiente para separá-los. Sua mão suja de tinta,
apalpa o buraco, o segura, até que a ligação cai. Seria este orifício
uma repercussão da fresta aberta no quadro do casal? Um buraco por onde sempre se espiam para tentar enxergar o outro? De
todo modo é uma fresta por onde o amor dos dois continua respirando, por onde entra a luz que o mantém vivo.
Considero interessante esta questão dos orifícios como
um elemento sutil, capaz de interligar roteiro, direção de arte
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(e dentro dela a cenografia, a produção de objetos e o figurino),
direção de fotografia e interpretação, e produzir um substancial efeito poético que potencializa uma ideia que se tem sobre
o amor nesta obra.

A epiderme das coisas é muitas vezes explorada pelo diretor, conferindo ao seu trabalho um caráter altamente sensorial,
que nos fisga pelos cinco sentidos. Interessa a ele a textura das
coisas, como se pudéssemos também nos aproximar dos objetos
e descobrir o cheiro que eles tm; como se pudéssemos sentir melhor sua “alma” através de sua materialidade. Seus personagens
muitas vezes fazem o mesmo – lembrar da cena em que Lívia,
logo após ter conhecido André, está em seu apartamento e passa vagarosamente os dedos pelas capas dos discos até escolher
um especial e retirá-lo da estante – a música preferida. Podemos
lembrar também da cena em que Tatiana Dovitchenko chega ao
apartamento de André e vira devagar as páginas de seus livros
observando-os de perto, sentindo o seu cheiro, a cor amarelada
e o barulho das páginas.
Há uma predileção pelos planos detalhe em detrimento
dos planos super abertos mais característicos do cinema, devido
à natureza do suporte (tanto a tela menor da televisão quanto a
grande tela de cinema comportam bem os closes, mas os planos
super abertos funcionam melhor nas grandes projeções).

Há um gosto também pelo preenchimento dos espaços em
várias camadas. Nos cenários vemos os móveis e objetos, e entre
os espaços livres quase sempre há cortinas, móbiles, vidros que
criam transparências coloridas, reflexos e texturas para a visão.
Nas paredes usa estampas, desenhos ou simplesmente mantém
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as marcas do tempo - o que vemos é que nada é limpo de detalhes. Um cenário que pode exemplificar tudo isso é a casa da mãe
de André, que é quase uma “instalação”.

O cenário possui tantas curiosidades diversas que temos
a sensação de termos visitado a infância ao adentrar pela porta
pela primeira vez. O espaço “cheira” a magia, não é à toa que a
sessão mística de leitura de cartas acontece lá. Sua mãe parece
poder ser qualquer personagem, a mãe, a cartomante, a mulher
fatal a la Anita Ekberg em La Dolce Vita (1960, Fellini), e sua casa
um grande teatro de atrações, cada hora oferece uma surpresa
diferente.

gurinos, pela composição gradativa e pela sobreposição de materiais e referências, acompanha a ideia de compor a série em
camadas de expressões artísticas diferentes e a coloca em sintonia com o que se vem experimentando em cinema, vídeo e até
televisão em outros países nas últimas décadas, como descreve
Arlindo Machado ao falar desta mestiçagem das imagens - o rompimento das fronteiras formais e materiais entre as linguagens
e os suportes:

Figs. 43 e 44 – Fotograma da minissérie e detalhe de fotograma de La dolce Vita de Fellini.

Os figurinos também são compostos em camadas, como
afirmou Beth Filipecki em entrevista, explicando sobre o processo das “pré-roupas”, o qual utiliza para chegar a uma versão
finalizada para os personagens. Assim, os trajes são sugeridos
desde os primeiros ensaios, e aceita-se colaborações vindas dos
próprios atores para serem somadas às propostas da figurinista.
O diretor, ao acompanhar os ensaios, acompanha também a evolução nessa composição dos figurinos e opina livremente sobre
eles, “aparando as arestas”. O processo agrega em todos os sentidos, pois assim, os trajes ganham corpo ao longo dos ensaios
e, os atores, uma vivência com as roupas, reconhecendo-se nelas
como personagens de forma empírica.
A composição dos cenários em camadas, como a dos fi-

As imagens são compostas agora com base em fontes as mais diversas: parte é fotografia, parte é desenho, parte é vídeo, parte é texto produzido em geradores de caracteres e parte é modelo gerado em
computador. Em obras limítrofes (...) cada plano é
um híbrido, em que já não se pode determinar a natureza de cada um de seus elementos constitutivos
tamanha é a mistura, a sobreposição e tamanho é
o empilhamento de procedimentos diversos, sejam
eles antigos ou modernos, sofisticados ou elementares, tecnológicos ou artesanais (MACHADO, 1997).

Esta multiplicidade está presente já na animação que abre
e que fecha todos os episódios. Em termos de técnica, vemos
nesta animação a pintura de Olaf Hajek fazendo o fundo e também as figuras, que foram recortadas, receberam um suave tratamento tridimensional e por último a animação 3D que confere
cada um dos movimentos e a profundidade das cenas.
Este desenho animado confere um universo tão significativo para a história que o personagem ao final do último episó-
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dio passa de sua imagem real para a gráfica, tornando-se parte
da animação. André e sua filha, abraçados, sobrevoam suspensos por uma porção de balões comprados na praia, todo o universo feminino explorado ao longo da série por meio de signos.
Os balões que os levam adiante são uma linda metáfora para a
porção de desejos da filha que o pai pretende atender. Assim,
eles vão para onde os desejos os levarem.

Este trabalho é, sem dúvida, bastante autoral e até por
isso, os resultados alcançados na direção de arte se devam muito à construção visual proposta pelo diretor, que imprime sua
marca distinta. Um fator que poderia comprovar o caráter autoral na visualidade do projeto é o fato de que entre os créditos
há excelentes profissionais no departamento da arte: cenógrafos
como João Irênio, a figurinista Beth Filipecki e a produtora de
arte Laura Tausz – mas não há alguém que assinando pela direção de arte, certamente coordenada por Carvalho, como afirmam alguns destes profissionais em entrevistas concedidas.
Como já afirmara o teórico de cinema, Jean Mitry, reforçando a importância de uma imagem bem construída, o espectador é sempre atraído numa imagem por algo que atinge, plástica
ou dramaticamente, o máximo em significação (BETTON, 1987),
e Carvalho atinge essa excelência.

374

Processos de trabalho com Luiz Fernando por João Irênio:

Com o Luiz, na verdade, você tem que se expor... tirar a carcaça. Você tem que estar com todos os seus
nervos expostos. Você tem que estar em carne viva.
[...] Então, quando você se despe, está deixando a sua
alma aberta. Isso é o que torna o trabalho vivo. É isso
que em outras produções, você não consegue ver, não
consegue enxergar.
Assim, o Luiz ele tem uma.. pro cenógrafo é até um
pouco complicado. Não só para o cenógrafo, para o figurinista, e para quem está ali trabalhando junto com
ele. É até um pouco complicado porque ele tem às vezes uma colocação muito fechada das coisas. Então
para você chegar e interferir, você tem que ter uma
base já. Você não pode chegar com uma coisa fraca.
Porque você vai ser rechaçado.
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3.5.6. Meu pedacinho de
chão
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5.6. Meu pedacinho de chão
A novela não morrerá nunca. Muda-se o suporte, o veículo, e a novelinha estará lá! Ela é arquetípica. Faz
parte do inconsciente coletivo ouvir histórias, ler,
contar. Não há muita diferença entre estes modos. A
imaginação trabalha diferentemente, tudo bem, mas
as emoções trafegam de forma parecida, se comunicam, estão ali, ligadas. Estaremos sempre abertos à
uma boa história. O que precisamos refletir é uma
questão de forma – sempre a questão mais delicada. Nos dias de hoje, debaixo dessa saraivada de imagens e conteúdos que consumimos, me parece inadmissível acreditarmos que a narrativa e a linguagem
não precisam avançar em busca de uma modulação
mais criativa.
Luiz Fernando Carvalho

Marcou a teledramaturgia brasileira, em 2014, o trabalho
primoroso da equipe de criação do diretor Luiz Fernando Carvalho para a novela do horário das 18h da Rede Globo, Meu Pedacinho de Chão, escrita por Benedito Ruy Barbosa. A novela, que
era um remake da versão da década de 1970, surpreendeu primeiramente pela reinterpretação do texto, trabalhada pelo diretor. Ele, que afirmou ter entendido a novela como um clássico
shakespeariano, vendo no texto muitas outras possibilidades de
leitura, transformou a história que seria rural, numa construção
onírica optando por outro ponto de vista. Luiz Fernando acredita que este investimento primeiramente na interpretação do
texto, na valorização da história em todo o seu potencial, pode
trazer renovação para o modelo “repetitivo e estagnado” da te378

lenovela.

Como lhe vinham referências de quadrinhos, westerns,
operetas, circo-teatro, fábulas, ao ler o texto, ele assumiu junto
com sua equipe o desafio de acolhê-las na obra, ainda que fossem diversas, obtendo um resultado visual surpreendente:
Meu Pedacinho de Chão é uma história onde vários
gêneros se cruzam: drama, comédia, aventura, quadrinhos, fábula. Me pareceu necessário cruzar também as linguagens, criando uma atmosfera híbrida,
contemporânea, capaz de atender às mais variadas
modulações da minha interpretação. Termos alcançado, com alguma delicadeza, um equilíbrio entre
tantas coordenadas, sim, nos surpreendeu a todos.
(CARVALHO, 2014)

As diretrizes para a criação como se vê, vêm de Luiz Fernando Carvalho que, flertando o tempo todo com artifícios da
tecnologia e da artesania, já desde os outros trabalhos, gostaria,
para esta novela, de criar um mundo “de brinquedo”, de sonhos,
possível de ser acessado pela “criança interior” de cada um dos
espectadores. Havia a intenção clara de se resgatar a ideia da
infância no universo imaginário da televisão. Uma empreitada
que já havia sido assumida na minissérie Hoje é dia de Maria, em
2005, e é retomada aqui de uma outra forma. A própria equipe
de criação fora convidada a “visitar sua criança” para poder rever as coisas comuns com os olhos do protagonista, o menino
Serelepe, a fim de poder recriá-las adequadamente para a trama,

com cores novas, com o frescor de um primeiro olhar. Isto, evidentemente, não quer dizer que a linguagem fosse infantilizada
ou infantil, mas uma linguagem segundo outro grau de complexidade que comunicasse tanto aos adultos quanto às crianças.

O diretor classifica a atemporalidade na trama como “um
conjunto indefinido de afetos, tempos e espaços” (2014) mas
que possuem uma unidade estética. Ainda que haja uma sugestão de que a trama se passa no interior do Brasil, ao questionarmos onde se passa a história, chegamos à conclusão de que esta
cidade ocupa muito mais o imaginário de cada telespectador do
que um local específico. “O atemporal é a própria imaginação em
si.”, diz Luiz Fernando. Como reflexo, podemos contemplar em
Meu pedacinho de chão, resquícios da moda do século XIX, do faroeste, do rococó, da contemporaneidade, conjunto que nos ajuda a ter a sensação de que a história poderia pertencer a qualquer tempo, atravessando todos eles.

A cidade cenográfica foi construída dentro do Projac, o
centro de produção da Rede Globo. Diferentemente de outras
obras da casa que também contaram com a construção de cenários que compreendiam cidades, esta se deu de forma mais
“viva”. Isto porque, assim como atestou o veterano Mario Monteiro, cenógrafo de grande parte das novelas globais, e parceiro
de trabalho de Luiz Fernando já desde a novela Renascer (1993,
também de Benedito Ruy Barbosa) embora não tenha entrado
nesta novela, os cenários das cidades cenográficas costumam
ser construídos apenas para serem vistos do lado de fora. As cenas que se passam dentro das edificações nessas outras novelas,
costumam ser gravadas em estúdio, o que faz com que não haja

a necessidade de os cenários permanecerem montados durante
todo o período de gravação das novelas. Os estúdios costumam
ser espaços mais versáteis, muito úteis para a produção televisiva, tipicamente industrial. No caso de Meu pedacinho de chão
não foram utilizados – como já não o foi em Renascer no caso dos
cenários da casa de Jacutinga e das fazendas de cacau, emblemáticas daquela trama. Este modo de trabalhar a cenografia, mais
próximo do modo com que se trabalha em cinema, foi emprestado à TV naquela ocasião por ideia de Mario Monteiro que entendeu, pelo processo de trabalho de Luiz Fernando, que esta cenografia o agradaria mais, adaptando-se melhor à sua metodologia
de trabalho com os atores e com todo o restante da equipe.
Assim, a cidade completamente fictícia de Meu pedacinho
de chão, composta por casas, igreja, capela, escola, armazém,
prefeitura, linha de trem, acolhia as cenas externas e internas
da novela garantindo aos personagens uma vivência daquele espaço e, logo, maior propriedade aos atores ao desempenharem
seus papeis.

O tempo de preparação e produção da cenografia foi de
quatro meses, e trabalharam nela mais de 100 pessoas. Mas isto
não quer dizer que o trabalho tenha se encerrado ao iniciarem
as gravações, pois, inclusive, a trama atravessou as quatro estações do ano, indicando por meio das mudanças climáticas também uma mudança na atmosfera da história e de seus personagens. Durante as gravações, portanto, a cenografia ainda contava
com Raimundo Rodriguez, quatro assistentes e cinco profissionais operacionais.
A já conhecida parceria com o artista plástico, Raimundo
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Rodriguez, se estabeleceu em mais este trabalho. Luiz Fernando
queria um acabamento diferenciado para remeter a uma “cidade de sonhos”, e se lembrou de uma série de obras de Raimundo
intitulada Latifúndios, na qual o artista plástico trabalhou a colagem de placas de metal em cortes geométricos, submetidas a
muitas camadas de tinta e envelhecimento. Visando acabamento
semelhante, Luiz convidou mais uma vez Raimundo para trabalharem juntos. Testes foram feitos - pequenos, depois maiores
- para saber como seria este acabamento das construções e, finalmente aprovado.
Visitei a cidade cenográfica ainda em finalização251 e, seguindo os passos de Raimundo pelo cenário, pude observar muitos jovens (alguns vindos de outras formações, adversas à primeira vista a este trabalho, como antropologia, sociologia) que
trabalhavam firmemente como assistentes do artista plástico
supervisionando o revestimento feito de lata das casas. Mas não
só supervisionavam, como também “colocavam a mão na massa”
neste processo de seleção de materiais, pintura e envelhecimento das pequenas placas. Elas formavam, em escamas ou mosaicos, diferentes desenhos em cada uma das paredes, dependendo
do personagem a que se referissem. O cenário todo revestido de
lata, ao fim, chegou a reunir cerca de 20 toneladas deste material.

Figs. 1 e 2 – Exemplos de padronagens desenhadas com as latas.
Fig. 3 - Raimundo explicando como aplicar a lata sobre a base de madeira.

251 Sob o pedido de que não comentasse com ninguém o que eu havia visto por
lá até que a novela fosse ao ar, o que respeitei, guardando as informações para
relatá-las nesta pesquisa.
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Fig. 4 – Lateral de uma das casas da cidade cenográfica com padronagens aplicadas.
Fotos: Raimundo Rodriguez (divulgadas em sua página em rede social).

Muito embora não haja a figura de um diretor de arte que
faça a concepção da visualidade da novela, estabelecendo a ligação visual e de sentido entre cenários, figurinos, fotografia, atores, fica claro que é de responsabilidade de Raimundo Rodriguez
o acabamento visual da cenografia. O que ele faz com o mesmo
cuidado que tem como artista plástico ao cuidar bem de perto
de sua obra – seja escultura, ou pintura, com a diferença apenas
de que aqui se tratava de uma grande cidade! Raimundo aceitou ele mesmo um desafio, visto que nunca havia feito uma obra
tão grande, mas pensou que se era capaz de fazer em “pequena”
escala, por que não fazer em uma maior? Vi que ele ficava por
lá todo o tempo e era requisitado a todo instante por diversas
pessoas. Tudo passava por sua supervisão, aprovação e, quando ele não podia estar por perto, estavam lá seus assistentes,
indicando como tudo deveria ser feito, de acordo com o que ele
primeiramente apontara. Infelizmente não pude ver no Galpão o
cenógrafo Keller Veiga, responsável pelos desenhos técnicos da
cidade cenográfica e do trem que a atravessava em diversas cenas, com quem gostaria de ter conversado.

Fig. 5 - Raimundo Rodriguez em cidade cenográfica. Fonte: gshow.com

Muitas vezes, Raimundo, que defende seu crédito de “artista plástico” nas fichas técnicas de Luiz Fernando, é chamado
de “diretor de arte” por algumas pessoas, o que se explica devido ao seu trabalho dedicado à elaboração visual e conceitual
da cenografia. No entanto, é necessário lembrar que, em televisão, não há a figura do diretor de arte assim como há no cinema.
Raimundo, por exemplo, não estabelece a ligação estética entre
cenografia e figurino, não supervisiona estes dois departamentos para criar uma unidade. Na televisão, embora às vezes haja a
“assinatura” de diretor de arte em alguns trabalhos, esta função
se estabelece de outra forma, cuidando apenas da cenografia. E,
sendo assim, pode-se entender porque Luiz Fernando Carvalho,
por ser um diretor tão visual, tão plástico, optou por estabelecer,
ele mesmo, esta ligação entre todos os departamentos de criação
visual, mantendo ao seu lado, auxiliando-o na execução desta tarefa, um profissional de extrema acuidade estética e experiência
prática voltada para a materialidade dos processos plásticos.
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Voltando às questões técnicas da cidade cenográfica, o
terreno destinado à sua construção, localizado na extremidade
mais distante do Projac, se encontrava em desnível. Mas o que
poderia representar um problema foi aproveitado pela cenografia proporcionando uma geografia mais orgânica e verdadeira
para a cidade. A igreja, por exemplo, se localizava num espaço
um pouco mais elevado, como geralmente acontece em pequenas cidades antigas, no interior do país. Algumas árvores já presentes no terreno também foram aproveitadas.

No entanto, numa obra em que a maior parte dos detalhes
foram manipulados pelas equipes de criação, para se ter maior
controle sobre a construção de cada um e seu resultado, mesmo
plantas e flores, foram manufaturados. Isto reafirma o caráter
lúdico da obra, ao nos apresentar as árvores revestidas de crochê em cores diferentes, as flores feitas de plástico ou tecido, as
plantações de trigo compostas por ramos falsos, espetados um
a um em blocos fixados no chão para compor todo o conjunto,
entre outros exemplos. Há em torno de dois mil metros quadrados de jardim confeccionado praticamente todo à mão. (RODRIGUEZ, 2014) E com a troca de estação, além de uma nova iluminação ter sido feita, ou ter-se acrescido o vento, com a chegada
do outono, por exemplo, houve a necessidade de se trocar as folhas das árvores, e com a chegada do inverno, toda a cidade foi
revestida de branco, seja por uso de tinta, mantas siliconadas ou
materiais flocados para dar a impressão de neve.
Essa foi uma forma de se ter maior controle sobre a paleta,
que era repleta de cores vibrantes, tendo como principais influências o pintor holandês Vincent Van Gogh e o cineasta japonês
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(absolutamente inspirado no pintor referido) Akira Kurosawa,
como nos confirma Raimundo Rodriguez, em entrevista ao programa Starte do canal GloboNews252. Não há uso de preto, mas
de verde musgo, violetas, como era feita a construção das sombras pelos pintores impressionistas. O resultado confere uma atmosfera expressiva e muito particular à fábula contada.

Como tudo em Meu pedacinho de chão foi construído como
que sob a ótica do menino Serelepe253, as proporções dos cenários são todas um pouco alteradas para serem mais próximas da
escala infantil. As portas são menores, as janelas e pés direitos
mais baixos em relação às construções convencionais.
Mas outra parte da responsabilidade pelo impacto causado pela obra se deve aos figurinos desta ficção seriada, ainda
que – é necessário que se diga – sua concepção se deva a uma
amarração muito mais ampla com a cenografia, os adereços, a
encenação de um modo geral, que seguem a mesma linha.

O processo de criação dos figurinos começou cedo. Thanara Schönardie iniciou o trabalho em setembro de 2013, começando pela construção dos tecidos, passando para a pesquisa
dos personagens e só então ao pensamento sobre a forma que
cada um teria. A construção dos tecidos se deu a partir de uma
espécie de oficina chamada de “projeto segunda pele”254. Nele,

252 Os cenários de fantasia de “Meu pedacinho de Chão”. Disponível em <http://
globotv.globo.com/globonews/starte/v/os-cenarios-de-fantasia-da-novela-meu-pedacinho-de-chao/3560157/> Acesso em: 27 ago. 2014.
253 Como podemos entender ao final da trama, é Serelepe quem cria em sua imaginação todas aquelas histórias e personagens.
254 “10 motivos pelos quais Meu pedacinho de chão será inesquecível” in Extras.
Disponível em: <http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/ex-

todo um acervo de tecidos foi reciclado, ressignificado e separado por cores. Esses tecidos foram somados uns aos outros de
modo a formarem novas superfícies. Só depois foram utilizados
em modelagens de outras épocas, seguindo as pesquisas feitas
sobre o século XVIII ao XX, a fim de testar novas possibilidades
para aqueles materiais. Conforme o trabalho foi avançando e foram entrando os elementos lúdicos na cenografia, a figurinista
explica que foram entrando também os materiais “alternativos”
na elaboração dos figurinos como a borracha, o plástico, e até
objetos como relógios, usados em aplicações, canudos, etc.

Thanara acrescenta que foi uma experiência dura mas enriquecedora para as costureiras a de trabalhar com estes materiais, muito mais difíceis de manuseio e costura do que o tecido.
Mas que na finalização dos trajes, depois de se criar as aplicações e os adereços naqueles materiais tão diferentes, voltar ao
tecido foi um processo muito mais ágil para elas do que era anteriormente e de um entendimento muito mais amplo do traje de
cena. Sua equipe ao todo conta com cerca de 20 pessoas, entre
figurinistas assistentes, contramestra e contramestres de apoio,
costureiras, alfaiates, bordadeiras, aderecistas, oficineiros, guarda-roupeiros e camareiros.
A junção inusitada de materiais já havia sido vista em uma
obra anterior de Luiz Fernando, Hoje é dia de Maria, com figurinos de Luciana Buarque. Basta lembrar, por exemplo, do figurino de Alonsa, que era feito com plástico vinílico, papéis de bala
e restos de bijuterias. Mas, também em detalhes de um trabalho
tras/noticia/2014/08/10-motivos-pelos-quais-meu-pedacinho-de-chao-sera-inesquecivel.html> Acesso em: 27 ago. de 2014.

anterior de Thanara Schönardie, os figurinos para o espetáculo
teatral Michael e eu255, pode-se notar uma criatividade peculiar
nas composições:

Figs. 6-8 - Ombreira feita com canudinhos pretos que parecem metálicos,
aplicação de um relógio na manga do casaco, gola revestida de carrinhos plásticos – detalhes dos figurinos da peça Michael e eu, divulgadas por Thanara
em sua página em rede social.256

255 Michael e eu (2013), dirigido por Ivan Sugahara.
256 Fonte: <https://www.facebook.com/thanara.schonardie/media_set?set=a.3695922073613.2139769.1142167375&type=3> Acesso: 28 ago. 2014.
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As ombreiras de canudinhos vermelhos do traje de Zelão se parecem com as ombreiras do casaco visto na foto e o traje preto desenvolvido para o espetáculo teatral lembra de alguma forma o traje criado para o personagem Epaminondas, por
exemplo, o único a utilizar esta cor na novela:

tados num tom de rosa claro. Sua figura, assim como sua voz, é
sempre doce.

No entanto, a cartola foi trazida para sua composição para
acrescentar um elemento mais próprio do vestuário masculino,
conferindo certa força que o personagem também tinha. A cartola, entretanto, é feita de uma montagem de pentinhos de cabelo espanhóis e mudam de cor combinando com o as trocas de
figurino.

Figs. 9 e 10 - Detalhes do traje de Epaminondas em exposição de Thanara. Fotos: Carolina Bassi.

Difícil destacar entre os figurinos quais os mais interessantes ou diferentes, pois cada um destaca-se por alguma razão.
O figurino da professora Juliana, personagem que representa o
amor chegando à cidade de Santa Fé, possui uma paleta colorida e suave, e sua caracterização ficou bastante conhecida pelos
cabelos da atriz Bruna Linzmeyer, que foram descoloridos e pin384

Figs. 11 e 12 - Imagens da Exposição de
Thamara Schönardie montada em 2014,
em São Paulo. Foto: Carolina Bassi

A modelagem de seus vestidos nos fazem lembrar a silhueta dos trajes femininos da virada do século XIX para o século XX, com saias compridas e amplas e o uso dos corseletes.

Figs. 15 e 16 - Imagens de um dos figurinos da personagem Juliana,
interpretada por Bruna Linzmeyer257
Figs. 13 e 14 - Pequeno relógio no acabamento da gravatinha do figurino de Juliana. Foto: Carolina Bassi.

257 Fonte: <http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/
extras/fotos/2014/05/figurinista-criou-ondas-para-o-corselete-usado-por-juliana-veja-detalhes.html#F154659> acesso em 26 ago. 2014.
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O vestido acima apresentado, mistura um couro sintético azul claro, que pertencia ao acervo da emissora, com um couro diferente, garimpado pela própria figurinista em uma feira.
Na saia vemos aquele couro sintético azul por baixo, coberto por
um tule franzido que foi tingido em degradê. Para as mangas, sobre a textura de “casa de abelha” foram aplicadas flores de plástico com miolo feito de pequenas pérolas que, costuradas, garantiam a fixação das mesmas. O corselete mistura o couro sintético
azul com o couro de pintura metalizada encontrado por Thanara. As texturas são bastante exploradas pela figurinista, que gosta de retrabalhar as superfícies dos tecidos, desde seus projetos
anteriores, antes de ingressar no universo do figurino propriamente dito. Sendo assim, criou um acabamento de ondas para o
peito do corselete. A delicadeza do personagem se revela também por esses detalhes além de manifestar-se no caimento das
superfícies lisas de suas roupas. As ondas também estão presentes nos cabelos da atriz que o interpreta, cuidadosamente cacheados antes de todas as gravações.
Suas roupas são mais simples quando comparadas às roupas do personagem Madame Catarina, a esposa do coronel Epaminondas. Isto traz para a professora Juliana um ar mais natural
e para Catarina uma personalidade mais afetada. Os vestidos de
Catarina são excessivamente exuberantes e têm como referência
a esposa do rei francês Luis XVI, Maria Antonieta, personagem
da história conhecida em seus retratos por sua vaidade e beleza,
e por esbanjar artifícios da moda rebuscada da época, ao estilo
rococó. Seguindo esta linha, os vestidos de Catarina também utilizam anquinhas como suporte para dar maior volume às saias.
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Fig. 17 - Retrato de Maria Antonieta por Élisabeth Vigée-Lebrun (1783)258
Fig. 18 - Atriz Juliana Paes em cena como o personagem Madame Catarina.259

258 Fonte: <http://s638.photobucket.com/user/Carolinaguedes/media/lisabethVige-Lebrun-Marie-Antoinett.jpg.html> Acesso: 28 ago. 2014.
259 Fonte: Catálogo da Exposição dos Figurinos de Meu pedacinho de chão por
Thanara Schönardie. Rio de Janeiro: TV GLOBO, 2014.

As texturas nos trajes de Catarina são muitas e provém
mais da mistura de rendas, aplicações de bordados, miçangas
e contas brilhantes, do que de materiais inusitados como borrachas e plásticos. Há, entre os tecidos, alguns pertencentes ao
século XIX, que foram comprados em brechós e antiquários pela
figurinista. A maior concentração dessa delicada e curiosa “festa
de texturas” se encontra nos fichus260, na área dos decotes, enfeitando o colo do personagem, e, de modo geral, em todo o traje. Tendo sido assistente da experiente figurinista Beth Filipecki,
que costuma trabalhar com o uso de camadas e sobreposições
de peças para versatilizar os trajes, Thanara também se valeu de
montagens diversificadas de peças de rendas multiplicando os
figurinos de Catarina ao longo da novela, variando inclusive suas
cores e suas texturas. Catarina foi o personagem com o maior
número de figurinos da trama.

O aspecto suntuoso de seus trajes se deve aos grandes volumes das saias, à riqueza dos desenhos proporcionados pelas
rendas, às aplicações de contas e pequenas flores, e aos tecidos
que mudam suas cores conforme se dão as sobreposições das
saias com as diferentes montagens, ou mesmo com o próprio
movimento da atriz em cena, oferecendo efeitos aquarelados
como o que se pode notar na imagem abaixo.

Fig. 22 - Detalhe de vestido de Catarina261

Figs. 19-21 - Três vestidos de Madame
Catarina repletos de rendas e tules diversos, com várias camadas de tecidos.
Fotos: Carolina Bassi.

260 Os fichus são peças de tecido, usadas como adereços do vestuário feminino,
geralmente na área do busto e dos ombros, mas também podem ser usados para
cobrir a cabeça.

261 Fonte: <http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/
extras/fotos/2014/05/corselete-fichu-mangas-catarina-tem-visual-inspirado-em-rainhas-como-maria-antonieta-confira-detalhes.html>
Acesso: 28 ago. 2014.

387

Além disto, os penteados altos de Maria Antonieta também são empregados no personagem que utilizava perucas em
tons coloridos, ou o próprio cabelo da atriz era “esculpido” em
penteados. A composição era acrescida de fitas, flores ou borboletas e outros adereços confeccionados especialmente para o
personagem, como um pente de cabelo que parece ter sido montado a partir de um garfo de plástico, como ilustra o objeto apresentado na exposição entre os seus adornos. Por todas essas razões, este foi o personagem de figurinos mais trabalhosos, na
opinião da figurinista (NUNES, 2014).

cas de suas fábulas que valorizam a plasticidade de suas obras
audiovisuais com profundo conhecimento do quão impactante
podem ser as imagens que contam suas respectivas histórias. No
que se refere ao personagem de Catarina, nota-se certa aproximação com o filme Alice no país das maravilhas (2010), na paleta
de cores aquareladas, na riqueza barroca dos detalhes dos trajes
e do cenário em torno. A utilização de uma mesa montada para
um chá com delicadas xícaras para a apresentação e ambientação dos sapatos e adereços deste personagem na exposição feita
pela figurinista Thanara Schönardie a fim de apresentar ao público os trajes da novela, parece inclusive sugerir a aproximação
com a “hora do chá” e com a emblemática mesa montada pelo
Chapeleiro Maluco, usada até como divulgação do filme de Burton. Combinando com esta atmosfera, os sapatos confeccionados para o personagem de Catarina são adereçados com confeitos e guloseimas, bem ao gosto de Alice.

Fig. 23 e 24 - Enfeites de cabelo de Catarina feito sobre garfo de plástico e outros adornos do personagem. Fotos: Carolina Bassi.

Pode-se sentir certa influência da estética do cineasta
americano Tim Burton na visualidade da trama. O diretor americano e o brasileiro são conhecidos pelas estilizações fantásti388

Fig. 25 - Imagem de divulgação do filme Alice no país das maravilhas (2010),
de Tim Burton, em que escolheram a mesa do Chapeleiro Maluco para apresentar os personagens do filme, como que um convite para a hora do chá.262

262 Fonte: <http://globedia.com/extrano-mundo-alicia> Acesso: 28 ago. 2014.

O personagem Pituca, filha de Madame Catarina e do Coronel Epa, segue um pouco a linha da mãe, mas com a delicadeza
da infância - Pituca se parece com uma boneca de louça.

Fig. 27 - Retrato de Maria Antonieta aos 7 anos por Martin van
Meytens (1762)263
Fig. 28 - Vestido concebido para Pituca, filha de Madame Catarina, em exposição (Foto: Carolina Bassi)
Fig. 29 - O mesmo vestido sendo usado pela atriz em cena264.

Fig. 26 - Croqui de Thanara Schönardie para figurino de Pituca. Fonte: Catálogo da Exposição Meu pedacinho de chão.

263 Fonte: <http://www.upf.br/nexjor/?p=29403> acesso em 28
ago. 2014.
264 Fonte: <http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/capitulo/2014/4/7/professora-juliana-chega-vila-de-santa-fe.html> Acesso: 28 ago. 2014.
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Quando observamos os cenários dos dois filmes, a aproximação também é evidente, mas nota-se a riqueza diferenciada
no caso da obra brasileira que opta muito mais pela interferência mecânica no cenário, como o crochê presente nas árvores, as
plantas que foram colocadas uma a uma no espaço físico e muitas vezes possuem flores feitas à mão por artesãos comandados
por Raimundo Rodriguez. Essa impregnação das mãos dos artistas carrega a obra das marcas pessoais de cada um dos envolvidos em sua realização e a energia que emana desse modo de fazer audiovisual é inegavelmente mais forte do que as animações
em 3D de Alice são capazes.

Figs. 30 e 31 - Fotograma extraído do filme Alice no país das maravilhas, de
Tim Burton265, e foto do cenário da casa de Epaminondas e Catarina na cidade
cenográfica de Meu pedacinho de chão.266

265 Fonte: <http://www.trilhas.iar.unicamp.br/cinestesia/alice.in.wonderland.
htm> Acesso: 28 ago. 2014.
266 Fonte: <http://www.quermedar.com/2014/08/meupedacinhodechao.html>
Acesso: 28 ago. 2014.
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Também o estilo de construção dos trajes concebidos por
Colleen Atwood para o filme de Burton, repletos de aplicações e
camadas de materiais diferentes, com cores misturadas que aparentam nos tecidos diversos tingimentos e o desgaste de tempo,
poderiam encontrar alguma ressonância nos trajes concebidos
por Thanara, ainda que, esta, por sua vez, tenha ousado mais na
diversidade dos materiais.

veis para ela, como a possibilidade de apaixonar-se. O que acaba
acontecendo, pois Gina, que tanto implica com Ferdinando, acaba rendendo-se a uma paixão por ele – felizmente correspondida.

Fig. 32 e 33 - Foto do personagem Chapeleiro Maluco267, croqui de Collleen
Atwood e duas fotos posadas do personagem Alice em traje correspondente
ao croqui. Em ambos os personagens, nota-se a mistura de materiais e/ou tecidos, o tingimento das peças e o desgaste acrescentando textura e vida aos
figurinos268

Um dos trajes de maior impacto da novela foi o traje da
transformação do personagem Gina, pois ela era uma moça sem
vaidade, bastante masculinizada, dedicada ao trabalho braçal
nas roças da família com o pai e à defesa da família com auxílio
de sua “fiel” espingarda. Abominava tudo o que fosse feminino
– maquiagem, vestidos, penteados, namoro. No entanto, depois
que conhece a professora Juliana e tornam-se grandes amigas,
seus olhos se abrem para outras questões, até então, inimaginá267 Fonte: <http://www.pinterest.com/jayntrejo/mad-tea-party/> Acesso: 28
ago. 2014.
268 Fonte: <http://plugadanamoda.wordpress.com/2010/04/26/o-espetacular-figurino-de-alice-no-pais-das-maravilhas/> Acesso: 29 ago. 2014.

Fig. 34 - Croqui de Thanara para Gina em seu modo habitual, pesquisa de materiais, indicações para tratamento das mangas e referências.

Na maior parte da novela, portanto, Gina usa calças bastante amplas e volumosas, as quais, à primeira vista, até podem
remeter a uma saia. Usa colete que também é uma peça mais
comum ao vestuário masculino e mangas compridas, bufantes
em cima, mas soltas nos punhos, dando a impressão da moça ter
braços mais fortes e um pouco menos femininos. Completando
a caracterização, Gina possui cabelos bastante compridos, enca391

racolados e em desalinho, parecendo que nunca foram cortados
ou penteados, combinando com o comportamento do personagem. A postura corporal assumida pela atriz intensifica o efeito
do traje e de seu cabelo armado. Ela sempre anda numa posição
um pouco curvada que fica entre um “personagem de faroeste”
e um “menino emburrado”. Esta postura esconde o volume dos
seios e faz com que o cabelo possivelmente encubra parte de seu
rosto, lhe dando um aspecto ainda mais selvagem e arredio. A
cor alaranjada escolhida para tonalizar o seu cabelo corrobora
com a aparência enérgica, rebelde de Gina, sendo uma cor quente, avermelhada, que exala inquietação, pela própria característica desta cor, além da forma dos fios.

Figs. 35 e 36 - Dois fotogramas em que se pode ver Gina com seu traje masculinizado. Assim como acontece com Juliana, os trajes de Gina conservam, de
cena para cena, um desenho parecido, mudando basicamente a combinação
de cores269

Quando Gina começa a descobrir seu lado feminino e decide se entregar a esta descoberta em uma noite de lua cheia, seu
traje precisava marcar a mudança. A figurinista Thanara explica
que tudo começou com a ideia de uma capa que foi desenvolvida
a partir de uma organza de seda preta, coberta por um plástico
de celofane nacarado. A graça deste material externo é que ele
reage de maneiras diferentes dependendo da incidência de luz.
Ele fica mais neutro se não há luz incidindo sobre ele, mas se
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269 Fonte: <http://gshow.globo.com/programas/video-show/O-Programa/noticia/2014/04/para-personagem-paula-barbosa-deixou-vaidade-de-lado-nao-depilo-as-axilas.html> Acesso: 28 ago. 2014.

houver ele reflete uma mistura colorida, num efeito furta-cor. A
escolha foi intencional, como explica a figurinista, pois esta mistura de todas as cores representaria bem o universo feminino.
A escolha da organza também é muito interessante, pois na ausência de luz parece opaca e, com luz por trás, torna-se bastante transparente. Conhecendo bem essas propriedades dos materiais, a figurinista incluiu no traje luzes de fibra ótica e leds por
dentro, brincando com esse jogo de esconder e revelar a mulher que estava surgindo em Gina. O próprio formato redondo
da capa com seu grande capuz, que por si só esconde e protege
o que está por dentro dela, já evoca a ideia de um esconderijo,
de um casulo, ou de um disfarce. O brilho interno da capa nos remete ao brilho dos vagalumes e o formato redondo do capuz somado à coloração furta-cor de toda a capa, nos remete ao brilho
da própria lua, grande símbolo de feminilidade, tão importante
para esta cena.

Figs. 37 e 38 - Acima, capa em exposição montada em São Paulo e detalhe do
material do corselete. Fotos: Carolina Bassi.

Fig. 39 - À esquerda, croqui de Thanara para este traje de cena de Gina.

Para o vestido, Thanara pensou em trabalhar com as cores
preto e branco, que ainda não haviam sido relacionadas àquele
personagem, fazendo aflorar a sua sensualidade sem deixar de
aludir ao mistério inerente à sua transformação. (A única informação mais colorida estava nas meias calças, com uma perna
verde e a outra vermelha, cores que já estavam em sua paleta
habitual e que resultam numa combinação vibrante como seu
caráter). A saia branca é feita de crinol que é um material utilizado na alta costura para dar efeito ondulado (GUTIERRE, 2004).
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O próprio traje conta com um corselete preto composto de 400
quadradinhos de acetato feitos à mão dando uma sensação espinhosa ao toque, o que se justifica pois Gina é um personagem
que ataca para se defender. Outro material visualmente “agressivo” estava presente como o metal, pregado em pequenas argolinhas, formando uma espécie de trama. Como notou a atriz, Paula Barbosa, o corselete também foi muito importante para esta

transformação pelo que provocou fisicamente em seu corpo. Ele
alterou a sua postura, obrigando-a, com este traje, a manter-se
ereta, numa postura bem diferente daquela encurvada e carrancuda da Gina de antes. Todo o conjunto do traje levou uma semana para ficar pronto.

Figs. 40-42 - Traje da transformação de Gina. O material da capa reage de maneira diferente de acordo com a incidência da luz e a própria capa possui luzes
de leds em seu interior.270

270 Fonte: <http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/vem-por-ai/noticia/2014/05/transformacao-finalmente-gina-descobrira-a-linda-mulher-que-e.
html> Acesso: 28 ago. 2014.
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Entre os trajes masculinos, merecem destaque os trajes
de Zelão que se diversificaram bastante durante toda a novela.
Contando com a brilhante atuação de Irandhir dos Santos, o personagem possuía muitos nuances, não era claramente um mocinho nem tampouco um vilão, o que o tornou mais fascinante.
Tanto aos olhos dos espectadores quando aos olhos de Juliana,
a professora. Tão logo os dois se encontram no início da trama,
sentimos pela troca de olhares que algo entre os dois estaria por
acontecer.

ele se protege, se esconde, e de que, por meio desses artifícios,
está sempre observando tudo o que se passa na cidade, servindo
como uma espécie de espião do Coronel.

Em princípio, como capataz do coronel Epaminondas, Zelão é temido pelos habitantes da cidade, está sempre armado e
tem um andar de personagem de faroeste americano – característica reforçada pelo enquadramento em plano americano271
nas cenas em que ele aparece e pelo formato wide screen272 assumido pela tela, como um formato de cinema. Ele possui uma mecha de cabelo mais comprida jogada de lado, encobrindo parte
de seu rosto, o que reforça o traço “malvado” de sua personalidade e o aspecto dúbio que nos desperta certa desconfiança. Compondo a aparência de personagem de faroeste, as calças que ele
usa são de montaria, usa um colete e um chapéu, que também
ajuda a encobrir o rosto. Temos a sensação de que desta forma
271 Plano americano é o nome dado aos planos feitos nos filmes de faroeste que
cortavam as pessoas à altura dos joelhos. Isto acontecia por uma dificuldade técnica
do período em que os equipamentos cinematográficos demandavam muitos fios e
era muito difícil escondê-los por entre os cenários e os personagens. Sendo assim,
para que eles não corressem o risco de aparecer em cena, convencionou-se fazer
este plano, que não revela o chão, conhecido como plano americano.
272 Wide screen é o nome dado ao formato mais alongado da tela no sentido horizontal, geralmente utilizado no cinema, pois favorece as grandes projeções da imagem, dando a sensação de um efeito mais panorâmico.
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de que ele ainda está muito “cru”, ainda não descobriu todo o
seu potencial, ou de que o seu suposto caráter mau é de mentira,
tendo sido composto por cores tão alegres.

Figs. 43-45 - Croqui da figurinista para o personagem Zelão ao lado de amostras de materiais escolhidos para a confecção de seu figurino273, o personagem em cena trajando figurino finalizado274 e primeiro colete de Zelão em
exposição. Foto: Carolina Bassi.

Muito interessantes são os materiais utilizados na composição deste primeiro traje. O colete de Zelão é feito com tapete
plástico na cor vermelha, e as ombreiras são recobertas por canudinhos vermelhos cortados. As mangas bufantes com uso de
muito tecido tornam seus braços mais volumosos, de aparência
mais forte. Nota-se o uso de cores primárias, evidenciando o fato
273 Fonte: Catálogo da exposição de figurinos de Thanara Schönardie para Meu
pedacinho de Chão.
274 Fonte: <http://globotv.globo.com/rede-globo/meu-pedacinho-de-chao/v/
zelao-desconfia-que-esta-sendo-enganado-por-epa/3348513/> Acesso: 28 ago.
2014.
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Num segundo momento, transformado pelo amor que sente por Juliana, Zelão tenta atender a um pedido da professora, de
abandonar aquele aspecto malvado e de revelar seu lado bom
que ela acredita existir. Zelão começa cortando a mecha comprida de cabelo que mais parece uma crina de cavalo. A cena em
que isto acontece é de tamanha dramaticidade que chegamos a
imaginar (e a sentir) que o personagem sente dor ao cortar os
fios, como se aquilo fosse uma mutilação. É bom lembrar que ele
aparece montado recorrentemente em seu cavalo Quarta-feira
e este penteado parece reforçar uma aproximação do personagem com seu lado animal. Isto combinaria com a aparente falta
de sentimentos de Zelão no início da trama e com a sua não-relação com habilidades intelectuais, características, por sua vez,
próprias da professora que ele tanto ama. Para o segundo traje,
portanto, vemos Zelão caracterizado como um toureiro - aquele
que enfrenta corajosamente o animal selvagem e o domina, com
graça e poesia. O traje é num tom de vermelho fechado, com detalhes em púrpura. A modelagem para tanto fora bastante estudada e Thanara compôs para o colete de toureiro uma estrutura
com espuma para garantir a forma dura, exaltar a força do personagem com elegância, levantando a estrutura dos ombros e
aumentando o seu peitoral.

Figs. 46-49 - Do alto para baixo, a esquerda para a direita: Colete em exposição demonstra o processo de construção do colete de toureiro275, Zelão com
seu traje em cena ao lado da professora Juliana276, detalhe do bordado do colete (Foto: Carolina Bassi) e materiais plásticos diversos utilizados na construção do traje277.
275 Fonte: <http://premiererangee.blogspot.com.br/2014/07/o-figurino-impecavel-da-fabula-meu.html> Acesso: 28 ago. 2014.
276 Fonte: <https://br.tv.yahoo.com/fotos/dez-pontos-marcantes-de-meu-pedacinho-de-ch%C3%A3o-slideshow/meu-pedacinho-de-ch%C3%A3o-photo-1406747520841.html> Acesso: 28 ago. 2014.
277 Fonte: <http://premiererangee.blogspot.com.br/2014/07/o-figurino-impecavel-da-fabula-meu.html> Acesso: 28 ago. 2014.
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Apenas mais para o final da história, quando já é inverno e
Zelão e Juliana estão separados, seu traje é preto. Em meio a um
cenário todo coberto por gelo, predominantemente branco, os
tons de preto de sua roupa nos dão a impressão de que o personagem perdeu o viço. O modelo do traje, assim como seu chapéu,
parecem conservar-se os mesmos de quando estava caracterizado como toureiro, tendo sido alterada apenas a cor para preto.
Há o acréscimo de uma capa com uma grande gola que simula
uma pele em torno do pescoço e sobre os ombros, fazendo parecer maior ainda o frio da estação e o “frio” sentido pela indiferença da amada.

Figs. 50-54 - Conjunto de figurinos de Zelão, detalhe de figurino de toureiro negro, Zelão em seu figurino de inverno278, capa de inverno vista inteira e em detalhe. Fotos: Carolina Bassi.

278 Imagem disponível em: < http://veja.abril.com.br/blog/quanto-drama/eu-vejo-novela/zelao-vira-jon-snow-em-meu-pedacinho-de-chao/> Acesso: 28 ago.2014.
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Ao final da novela, todos os casais apaixonados tiveram
finais felizes e deslumbrantes vestidos de noiva foram criados
para tantas celebrações. A primeira a se casar foi Milita, filha de
seu Giácomo, interpretado por Antônio Fagundes. Durante toda
a novela ela usa um traje de modelagem característica do campo,
que conta com um avental que é uma peça típica do sul da Itália do século XIX e foi confeccionado para a novela usando materiais da época. Neste figurino notamos sobretudo o elemento floral em bordados que são reaplicados sobre as rendas, ou
costurados de forma a manter trechos de flores soltas por sobre os ombros e braços da jovem. Além das flores, são pregados
também pequenos leques feitos de plástico verde transparente,
explorando mais uma vez as texturas e as transparências do material.

Figs. 55 e 56 - Dois trajes usuais de Milita, em que se vê o corpete, o avental
italiano típico sobre a saia, as mangas com flores pendentes no primeiro modelo e chapéus de abas largas, como camponesa. Fotos: Carolina Bassi.

Figs. 57 e 58 - Detalhes dos vestidos aa lado. Fotos: Carolina Bassi.
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Noiva do cigano Viramundo, Milita em seu vestido de noiva uniu suas referências campesinas sempre repletas de arranjos florais, a outras, vindas de diversas partes do mundo. Segundo a figurinista, o traje é uma evolução de seu traje inicial. Ela
acrescenta que
Os materiais, texturas, bordados, adereço de cabeça e acessórios ganharam unidade através do fundo
branco, revelando os detalhes multicoloridos [...]. É
uma colagem de inúmeras referências de trajes folclóricos do mundo todo, percorrendo desde a América Latina, Península Ibérica, Leste Europeu até o
Extremo Oriente. (Site da Globo, 2014)

Figs. 59 e 60 - Figurino de noiva de Milita exibindo referências de diversas
partes do mundo em concordância com os costumes ciganos do noivo279

279 Fonte das duas imagens: <http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/extras/noticia/2014/07/figurinista-explica-os-detalhes-que-estao-por-tras-do-vestido-de-noiva-da-milita.html> Acesso: 28 ago. 2014.
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Figs. 61 e 62 - O colorido de Milita se mantém em bordados sob o tecido branco levemente transparente do traje de noiva e em outras pequenas aplicações, além dos metais, que combinam com o traje de Viramundo. Fotos: Carolina Bassi.

Logo após casar-se, Milita viaja em lua-de-mel com o
noivo. O pai, seu Giácomo, tão acostumado com a presença da
filha, sente-se só e procura em Rosinha uma companheira. Apaixona-se por ela, que até então sofria com a rejeição de Zelão e
ambos se casam. O traje de noiva de Rosinha é bastante incomum e parece ter inspiração em trajes folclóricos também de diversas partes da Europa, como Portugal, Itália, Espanha, Rússia
e Ucrânia. Aqui há mais presença de plástico, como se pode ver
na saia, além das aplicações de rendas e fitas que acabam produzindo novos desenhos e padrões. As rosas vermelhas no topo
da cabeça remetem ao seu nome. O conjunto deste traje de noiva
é vistoso, porém bem menos delicado e fino do que o de Milita,
e de acordo com a personalidade das duas. Rosinha é doce, mas
mais grosseira, e os detalhes de seu vestido acompanham estas
características.

Figs. 63-66 - Fotos do traje de noiva do personagem Rosinha280.

280 Fonte: <https://www.facebook.com/thanara.schonardie/media_set?set=a.10202603551426957.1073741830.1142167375&type=1> Acesso: 28 ago.
2014.
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Figs. 67-69 – Detalhes de ilustrações de trajes populares europeus – a primeira figura apresenta um traje típico da ilha Muhu, na Estônia (aquarela da
figurinista Melanie Kaarma)281 e as outras duas figuras apresentam trajes da
Ucrânia282.

281 Imagem pertencente ao livro: KAARMA, Melanie; VOOLMAA, Aino; KARM, Jüri.
Estonian Folk Costumes - Eesti Rahvarõivad. Estônia: Eesti Raamat, 1981.
282 Fonte: < http://ukraine.ui.ua/ua/folk/ukrainskiy-natsionalnyy-kostyum>
Acesso: 28 ago. 2014.
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3.5.6.1. Por um ateliê na TV
Para conseguir alcançar todo esse resultado que, à primeira vista, soaria absolutamente impossível no universo da televisão, foi necessário, como se pode imaginar, um processo um
pouco diferente do que os profissionais deste meio estão acostumados.
Sabe-se que, mesmo na Rede Globo, que é a maior emissora de televisão e teledramaturgia do Brasil, não há um espaço
em que os diretores ensaiem os seus atores a fim de prepará-los

para as ficções seriadas produzidas pela empresa. Os nichos de
criação, todos, também costumam atuar de modo mais desconexo, separadamente. A explicação para isso sempre é a exigência
de uma produção industrial, própria da TV, que resulte em muitos programas e em curto período de tempo.

Mas o “Galpão”, como é conhecido o espaço físico conquistado por Luiz Fernando Carvalho no Projac, ou “Teveliê”, proporciona outra metodologia de trabalho. Nele, todos trabalham
juntos: a cenografia ao lado do figurino e, ambos, próximos dos
atores ensaiando, o que possibilita que a figurinista e o cenógrafo possam entender como melhor atender a cena em suas respectivas áreas. Possibilita também aos atores vivenciarem seus
trajes, verem o desenvolvimento dos cenários, incorporando-os
desde o princípio à criação dos personagens. E, o melhor, é que
isto acontece a partir de sua própria experiência.
Outro fator diferencial que possibilita esta elaboração primorosa é o tempo, que todos tiveram para preparar não apenas
um trabalho que coubesse no texto proposto, mas o melhor trabalho para aquele texto, para aqueles atores, para aquela proposta de encenação de Luiz Fernando. Segundo o ator Johnny
Massaro, que na trama interpreta o filho de Epaminondas,

O todo é especial. Justamente porque o coletivo da
novela é muito coeso, carinhoso, dedicado, acho que
esse é o primeiro diferencial da novela, de o Luiz escolher desde elenco até pessoal do figurino, da fotografia, caracterização. Esse dedo do Luiz é muito
especial e faz toda a diferença. Fora isso, eu acho que

um dos grandes motivos é esse tempo que a gente
teve de preparação.283 [grifo da autora]

Tempo este que nem foi tão grande assim frente a todo
trabalho desempenhado pela equipe, mas que foi maior e mais
dedicado à cada etapa do que o que costuma acontecer com outras produções televisivas e até nas produções cinematográficas
nacionais, que não costumam inteirar nem dois meses de preparação e produção.

Desapegados de padrões pré-estabelecidos, e, atentos às
necessidades específicas e particulares da obra em si, foi possível descobrir um modo diferenciado de traduzir em imagens
cada personagem e cada espaço lúdico. Com conhecimentos
aprofundados sobre as modelagens das épocas pesquisadas, as
referências culturais, e conhecimentos sobre os materiais escolhidos, sejam os tecidos, ou os materiais alternativos, pôde-se
chegar a um resultado artístico cuidadoso e impactante.
Um verdadeiro marco na história da teledramaturgia brasileira, a novela passou e elevou o nível de exigência de telespectadores e equipes de criação. Ganham todos com a possibilidade
de explorar melhor as potencialidades que o meio televisivo oferece e tão poucas vezes temos a chance de ver sendo exploradas
adequadamente.
Ao ser questionado sobre o IBOPE da novela, Luiz Fernan-

283 “10 motivos pelos quais Meu pedacinho de chão será inesquecível” in Extras.
Disponível em: <http://gshow.globo.com/novelas/meu-pedacinho-de-chao/
extras/noticia/2014/08/10-motivos-pelos-quais-meu-pedacinho-de-chao-sera-inesquecivel.html> Acesso: 28 ago. 2014.
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do o avalia bem, considerando o ano (de 2014) atípico em meio
ao mundial de futebol, a estreia da novela em meio a feriados
e parece se importar com a questão apenas o necessário, pois
há algum tempo assume uma missão “pedagógica” de educar o
olhar e a sensibilidade do telespectador para a apreciação de
obras diferentes das habituais, já desgastadas. E, encerrando o
assunto, o diretor lembra de algo muito importante e que resumiria bem o seu ofício e o daqueles que o cercam criativamente:
“’Se expressar é uma questão de vida ou morte.’ (...) ou se cria
uma nova expressão, um novo ser, ou não faz o menor sentido
estarmos ali.” (STYCER, 2014).
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Os processos de trabalho com Luiz Fernando Carvalho
por Thanara Schönardie

Acho importante a vivência. A vivência e a experiência
com outros profissionais que vão apontando alguns
caminhos. Palestras... De histórias mesmo, de vida.
Porque quando eu vim aqui pro Rio também e conheci a Beth, eu conheci a Kalma. Que foi... nossa! Fui um
dia lá na casa dela dar uma olhadinha no material que
ela tinha, mas tudo é tão impregnado, que é um incentivo enorme! E valorizar também, esses pequenos
materiais que a gente tem, e que são guardados, como
o caso da Kalma, e constrói a história da vida de uma
pessoa, o que no caso dela abrange ao teatro brasileiro todo.
É através da comunicação que o figurino e a cenografia conseguem uma integração no resultado final.
Pura e unicamente comunicação em todas as etapas
do processo.

Aqui, no processo, tem sempre o Luiz Fernando fazendo esse meio de campo porque é ele que está
dirigindo, que conhece e que faria até um papel
de diretor de arte, em geral, tem o conhecimento de
todas as áreas. A gente está aqui criando em cima do
que ele está nos fornecendo de aparato artístico, da
visão que ele está propondo. Claro que a gente propõe
também, é uma equipe aberta. Todo mundo é co-criador, mas a gente tem forte uma direção. Como no caso
do teatro, por exemplo, é uma comunicação direta entre o figurinista e o cenógrafo, o figurinista e o diretor,
e aí cada um vai tentando levar, nessas equipes menores, as ideias a diante.

O que eu sinto muita dificuldade realmente é da gente
conseguir reunir uma equipe que tenha o amor, que
se dedique àquilo, que não esteja ali só pra cumprir
a sua função – seja de costureira, de modelista – dentro de uma empresa, ou mesmo fora dela. Que aí começam a surgir necessidades, as pessoas trabalham
como freelancers, tem aquela formação de costura [...],
mas é porque é o que a pessoa sabe fazer. Não é aquilo que ela se dedicou, que ela gostaria de fazer. Então,
isso atrapalha um pouco o processo quando a gente
encontra pessoas que têm o conhecimento, mas que
não têm o amor pela execução e pela construção e não
estão ali totalmente dedicadas.
Então, é fundamental que o amor já está lá no início,
numa semente, ele só vai e pede tempo pra crescer.
[...] A gente consegue tudo da equipe, das pessoas que
estão ao redor, quando ele existe. Nessa correria do
dia-a-dia para realizar as coisas, soluções vão aparecendo [...]. É a partir dele que a gente consegue que a
criação venha, que se resolvam problemas de falta de
tempo.
Acho que [este trabalho] é inédito sim, inclusive o resultado é inédito. O resultado do que a gente vê é totalmente diferente de outras produções [...].
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3.5.7. Direção de arte na televisão?
Um dos pontos que precisamos discutir e entender, antes
de avançar, é a questão da direção de arte na televisão. Sabe-se
que este profissional surgiu no cinema, como já foi apresentado. Mas, há alguns trabalhos de dramaturgia televisiva em que
pode-se encontrar o crédito dado a diretores de arte, principalmente nos dias de hoje, em se tratando de uma grande emissora
como a TV Globo. (Dentre todas as outras emissoras nacionais,
é ela a que mais abre espaço para a teledramaturgia de qualidade).

Isto nem sempre foi desta maneira. Até há bem pouco
tempo atrás, o cargo de direção de arte não existia na televisão,
bem como o cargo de direção de fotografia. Disto resulta que os
resultados estéticos televisivos sempre, ou quase sempre, foram
muito inferiores aos resultados obtidos pelo cinema. (Isto sem
tocar em questões de linguagem, em termos da construção de
planos, da montagem e da mise-en scène, que também sempre
deixaram muito a desejar).
Se fizermos na memória um retrospecto da teledramaturgia brasileira, visando notar a diferença no apreço que se tinha
com a visualidade nas últimas décadas e atualmente, verificaremos um salto notável.

Uma parcela desta percepção se dá pelo fato de que os
próprios aparelhos televisivos evoluíram tecnologicamente e
nos apresentam imagens de muito maior qualidade. Outra parcela desta percepção se dá pelo fato de que nosso olhar se modificou ao longo desses anos, tornando-se mais atento, bem como
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a acuidade dos profissionais. Para atender a demandas artísticas
e industriais mais exigentes, tentaram aprimorar seu olhar e sua
técnica.

Mas o sumo do que se nota, quando olhamos para trás, é
uma falta de entendimento, principalmente na televisão, de que
a imagem nos conta tanto quanto a própria interpretação falada
dos atores (que, em grande parte, tinham vindo do rádio) e, enfim, o texto. Há uma falta de vida, de verdade por trás da maior
parte das construções visuais na TV, sejam novelas ou minisséries. A cenografia nesses trabalhos passados, em grande parte, é
limitada e soa falsa, há pouca preocupação com as texturas, com
as cores, com os materiais e os envelhecimentos das superfícies,
já que os equipamentos não registravam a falta de precisão. E o
mesmo se pode dizer dos trajes de cena. As pesquisas prévias
por parte dos criadores nem sempre eram suficientemente valorizadas, também em virtude do pouco tempo disponível, gerando, por vezes, resultados estereotipados, nivelando por baixo a
sensibilidade da massa.

Entretanto, no caso das obras de Luiz Fernando Carvalho,
ainda que possamos perceber uma melhoria de ordem estética
ao longo de sua carreira, percebemos um cuidado maior entre
seus criadores com a construção das obras.

É possível que nos lembremos de imagens que nos tocaram
e, ainda hoje, nos tocam profundamente, como as que nos foram
apresentadas em Renascer (1993). Já trabalhando com a ideia de
arquétipos, as histórias da novela eram as dos personagens, mas
eram também apropriadas pelos espectadores que encontravam
nelas, como ponto de contato, o material humano. Isto só foi

possível, pois, o modo com que este trabalho foi desenvolvido
estava impregnado desta ótica.
O desejo de uma sofisticação imagética era tão grande,
que a novela foi a primeira no horário das 20h a contar com direção de fotografia na TV. Walter Carvalho foi quem assinou pela
função neste trabalho, num tempo em que não havia a possibilidade de se contar com diretores de fotografia em televisão. Isto
demonstra que, desde aquela época, Luiz Fernando já estava insistindo em outra direção. A cenografia era dividida entre Mario
Monteiro e Raul Travassos. O primeiro, mais tarde, será diretor
de arte de alguns dos trabalhos do diretor.

assinam... mas, pelo menos com relação ao figurino
não tem. Eu é que vou muito atrás. Em geral, chamam de direção de arte porque coordena uma equipe de cenógrafos, mas é muito mais ligada à cenografia e mesmo à produção de arte – porque em
televisão é dividido em “cenografia”, “produção de
arte” e “figurino”. E são muito estanques os departamentos, não se inter-relacionam cotidianamente. E
um diretor de arte lá?... Eu não sei, eu nunca tive um
diretor de arte na televisão.284

Atualmente, tenta-se uma melhoria da qualidade dos profissionais televisivos por meio desta troca mais intensa com os
profissionais do cinema. Tendo isto em vista, poder-se-ia se pensar que, então, em ambos os meios, o diretor de arte tem as mesmas qualidades e responsabilidades. Mas não é bem assim.

O depoimento comprova o déficit na televisão de um profissional específico que crie uma amarração conceitual entre todos os departamentos e que acompanhe a evolução do processo
de trabalho. Na ausência de um profissional que o faça, a metodologia acaba sendo como a de teatro, em que o próprio diretor
se comunica diretamente com cenógrafo e figurinista, fazendo a
eles suas solicitações e acompanhando, ele mesmo, a evolução
da produção. Nesse caso, portanto, quem faz a amarração conceitual da visualidade é o diretor, assunto sobre o qual a figurinista Beth Filipecki afirmou categoricamente:

Conforme afirma em depoimento, a figurinista Luciana
Buarque, ele não é um profissional que faça uma amarração do
conceito visual da obra, como acontece num filme. O diretor de
arte de televisão, quando existe, cuida apenas da cenografia, funcionando quase como um “cenógrafo chefe”:

Na televisão, a direção de arte é do diretor. Não
há possibilidade da produção de arte tomar esse lugar. [...] A TV Globo só trabalha com um diretor de
arte, Mário Monteiro. E tinha a Lia Renha, mas ela
saiu exatamente por essa briga, porque ela queria
esse crédito. O único diretor de arte da TV Globo é
Mario Monteiro, não conheço outro que tenha essa

Este profissional que, apenas hoje em dia, às vezes, aparece nas fichas técnicas de algumas minisséries e mesmo de telenovelas, ainda assim, não tem a mesma atuação que teria no
cinema, por uma série de razões.

É, na televisão, não tem diretor de arte. Alguns até

284 [grifos da autora] Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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função.285

Confirmando este dado, podemos ver a assinatura de direção de arte em alguns dos trabalhos televisivos que aparecem
nesta pesquisa, como Hoje é dia de Maria (em que o crédito foi
dado a Lia Renha) e, em Os Maias (em que o crédito foi dado a
Mário Monteiro).

Nesses casos, como teria se dado este trabalho de direção
de arte, como na televisão ou como no cinema? Para responder a
esta questão, contaremos com os comentários dos próprios profissionais envolvidos neste estudo, incluindo o diretor, Luiz Fernando Carvalho. Eles explicarão sobre seus processos e, ainda,
comparativamente, como costumam funcionar os processos de
trabalho em cinema e em televisão.
Lia Renha aponta uma provável razão para que diretores
televisivos façam a direção de arte de seus trabalhos, chamando
a atenção para uma insegurança gerada por disputas de poder:
Tem diretores que dizem, “Eu que faço a direção de
arte”, e não sabem o que não sabem. Estão longe de
fazer a direção de arte. Eles fantasiam que vão dividir poder quando tiver um diretor de arte. [...] Não
entendem que é uma cumplicidade. Eu já ouvi um
[diretor] que me conhecia falar, [...] “Ah, mas aí, se
você for fazer direção de arte, eu vou fazer o quê?”
Ah! Está de brincadeira comigo, você não! Eu vou
ser sua cúmplice! Eu expliquei: é um braço direito
285 Entrevista concedida no II SIEP Figurino, em 2013, em Fortaleza.
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e outro esquerdo. Eu vou fazer o que você sente.
Eu vou traduzir o que você quer. “Ah, tá, então tá.”
Entendeu, é questão de poder! Uma resistência muito grande.286

Mário Monteiro, citado por Beth, comenta que faz, às vezes, só cenografia e, às vezes, o trabalho duplo, principalmente
quando se trata de um projeto de Luiz Fernando Carvalho. Quando se trata de novela, ele justifica a dificuldade de se dedicar, do
início ao fim do trabalho, pela forte demanda por novos produtos que a empresa tem, exigindo alta velocidade de produção.
Ele conta que tenta dar uma unidade visual às novelas no início
do trabalho. Mas, esta unidade não se mantém ao longo dos capítulos, porque são muitos e, principalmente, porque novelas são
obras abertas. Isto significa que dependem da audiência, a qual
pode manipular não apenas a trama, como os acabamentos estéticos inicialmente definidos.
Hoje em dia, Mário assina como diretor de arte mesmo em
novelas, como afirmara Filipecki, mas esta enorme dificuldade
em manter uma unidade visual/artística, do início ao fim, justificaria a histórica ausência deste profissional para este formato:
[Em novela] É impossível você fazer um trabalho
que permaneça, porque são 200 e tantos capítulos.
E aqueles capítulos vão navegando ao sabor da audiência... Então é difícil numa obra aberta, assim,
você criar uma unidade pro teu trabalho. No início
286 [grifos da autora] Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.

da novela, a gente acompanha, depois acaba diluindo. O diretor de arte e o diretor de fotografia só fazem os 20 primeiros capítulos, ou 30. Depois, aquilo
são os auxiliares deles que tentam manter. Tentam,
porque não conseguem, é claro.
Na minissérie dá [para fazer um trabalho de direção de arte como no cinema]. Porque a minissérie
é um trabalho fechado. Então realmente dá pra
você produzir uma coisa muito mais elaborada, muito mais pensada... Você não tem que fazer a coisa
da noite pro dia. Amanhã eu tenho que entregar 5
cenários! [para novela] Entendeu? Pronto.287

Por isso, alguns diretores tentam acumular esta função
de diretor de arte, mas, como nem todos possuem o conhecimento suficiente, ou talvez a clareza necessária, sobre a potência da imagem enquanto elemento de significação, seguem produzindo resultados pobres ou insignificantes.
A TV atual, com a inserção desses profissionais próprios
ao cinema, aos poucos, tenta melhorar a estética de sua dramaturgia. Entretanto, com o ritmo de produção da indústria televisiva, mesmo contando com um excelente diretor de arte, torna-se difícil alcançar qualquer nível de excelência. Numa crítica
necessária a esta questão, Mário Monteiro desabafa:

modas, 80 banheiros... Para você criar uma diversidade entre um e outro é difícil! No mercado mesmo,
de decoração, de arquitetura, de tudo, de móveis,
você não consegue essa renovação. Então, se você
faz 4 novelas num ano, você multiplica por 80, são
320 quartos que você tem que fazer! São 320 camas
que tem que ter, cada uma, uma identidade! É um
processo complicado de criação e é um processo que
você tem que estar permanentemente pesquisando,
observando, fotografando.
Às vezes, você é obrigado a fazer feito essa novela
[Em Família], tem que projetar, tem que planejar
toda a novela em 3 meses. São 60 cenários! Como é
que você pode fazer alguma coisa? E o texto, você só
recebeu 14 capítulos! Como é que você pode projetar alguma coisa com essa velocidade? [...]
Porque na realidade o que falta aqui é tempo.
Sabe do que a gente se ressente um pouco, que talvez falte também, às vezes? É sensibilidade, entendeu? Às vezes, a pessoa, por causa do ritmo de trabalho, não tem tempo nem de discutir isso. Isso é a
grande vantagem de certos diretores feito o Guel,
feito o Luiz Fernando... a Denise Sarraceni também
faz um trabalho mais elaborado. Os outros diretores,
não é que eles façam errado, mas é que a própria velocidade os obriga a trabalharem diferente. Você tem
que sintetizar tudo.288

Eu faço em média umas 4 novelas por ano. Em uma
novela, você tem uns 80 quartos, 80 camas, 80 cô287 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.

288 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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Luiz Fernando, que já havia ironizado a questão dos clichês televisivos em Afinal o que querem as mulheres?, comenta:
“É, essa é a diferença entre quem está na superfície, quem está
num sistema imitativo, mimético... Você pode construir imagens
falsas o tempo inteiro, xerocar, copiar, e você não vai estar criando nada.” (CARVALHO, 2014)

Estas questões que envolvem o trabalho na TV e podem
torná-lo árido, abateram temporariamente Luiz Fernando, após
as gravações da novela O Rei do Gado (1996). Embora o diretor
tenha terminado a novela com altíssimos índices de audiência,
sentia-se profundamente insatisfeito com seu trabalho do ponto
de vista artístico. Ele alegara que conseguira, ainda nos primeiros capítulos, construir uma história que pudesse considerar
sua, trabalhada com personalidade, mas dada as adversidades
do meio, foi complicado de se manter o mesmo olhar pelos outros 200 capítulos. Isto foi o que acarretou seu afastamento por
tempo indeterminado do meio televisivo, o que durou 5 anos.

Seus trabalhos, ao contrário do modus operandi da TV,
têm longos e intensos períodos de maturação e precisam ser trazidos, primeiro para o seu íntimo, para que depois possam ser
realizados. Por uma feliz coincidência, em Renascer (1993), ele
conta que havia passado por um tempo de aproximadamente 10
anos de pesquisas pessoais sobre sua família no nordeste, sobre sua mãe e, por isso, pôde dirigir o trabalho com tamanha
propriedade. A conjuntura de pesquisas anteriores mais o projeto fizeram com que ele pudesse aliar a demanda dos produtores televisivos com as suas próprias. Outra coincidência “providencial” como esta aconteceu com o processo de trabalho de Os
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Maias, minissérie que marcou a sua volta à TV, em 2001. Tendo
sucedido imediatamente o longa, Lavoura Arcaica, o diretor sentiu-se mais preparado para resolver uma série de questões na
minissérie que exigiam aquela maturidade artística alcançada
com o longa:
Certamente ali houve uma providência divina, porque se eu não tivesse elaborado certas questões estéticas no Lavoura que passam pelas questões humanas, pela tragédia, por dogmas como o incesto, eu
não teria condições de ter feito Os Maias. E Os Maias
não foi uma escolha minha, foi uma proposta da empresa, da TV Globo.289

Como o diretor tem apostado mais nas minisséries, que
são obras fechadas, seu trabalho é frequentemente aproximado
ao de cinema, cuja estética tem outro acabamento e cujo período
de preparação e pré-produção é muito maior que o das novelas.
Os Maias, mesmo com 44 capítulos, contou com cerca de 4 meses
de pré-produção e durou aproximadamente 1 ano (da pré-produção à desprodução) – uma dedicação de tempo muito rara no
meio televisivo.
Dentro da emissora, o diretor encontra-se num estado de
exceção que representa para ele um estado de resistência, fundamental para que ele possa se estimular a fazer diferente do
modelo estabelecido:
289 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.

[...] esse estado de exceção ele é fundamental pra
mim. Ele é um estado de resistência. O estado de exceção, ele só existe em reação a um contexto. Eu estou reagindo a um contexto. Essa reação é de ordem
espiritual e depois é que vai se tornar estética.290

Os resultados são evidentes e é a sua qualidade expressa e inegável que parece funcionar como argumento suficiente
para que ele venha abrindo e conquistando novos espaços dentro da emissora. Mario Monteiro repara:
[...] Eu acho que o Luiz Fernando está fazendo um
trabalho excepcional. Mas é um trabalho também
que ele faz porque tem essa aceitação, e a Globo investe nele porque investe, porque também tem que
ter uma parcela de qualidade no ar. Então, o Luiz
Fernando ele é um exemplo único aqui dentro da
Globo. Se ele trabalhar num sistema industrial, eu
acredito que ele não vá conseguir manter a mesma
qualidade. Ele até montou aqui uma estrutura própria. É uma conquista, graças ao trabalho dele.291

da de costureiras com suas máquinas, há grandes mesas de corte, estantes com tecidos e aviamentos separados para o projeto,
araras e manequins. Tudo fica à mão dos técnicos e funciona em
conjunto, de modo que todos acompanham, ao mesmo tempo,
o trabalho sendo desenvolvido. Em torno deste Galpão principal, funcionam outros galpões, o de cenografia, onde traquitanas são montadas (por exemplo, os animais mecânicos criados
para Meu pedacinho de chão) e o do elenco, garantindo que haja
um bom espaço para os ensaios e que eles aconteçam próximos
ao restante da equipe de criação. Há, ainda, um pequeno estúdio
e ilhas de edição, tudo de forma a conferir alguma independência em relação ao restante da empresa. E, como conta a equipe,
Luiz Fernando está sempre transitando por seu Teveliê, acompanhando de perto tudo o que é feito.

Nesta estrutura do Galpão, ou Teveliê (já citada na análise de Meu pedacinho de chão), os profissionais trabalham todos
juntos, diferentemente do que acontece no restante da emissora. Neste espaço, há sala de direção, de produção, de casting, de
cenografia e de figurino, funcionando bem ao lado de uma hor290 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.
291 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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4.1. Para juntarmos todas as reflexões desta investigação
Partindo da questão que originou a pesquisa – quem estabelece a linguagem plástica de uma obra, o diretor ou o diretor
de arte? – retomemos a hipótese desta tese. Provar que, a um diretor completo, a concepção de um filme se dá por meio de uma
linguagem imagética, e que, ao lado desses diretores, o diretor
de arte deve materializar tecnicamente as imagens, de modo
que correspondam ao que foi idealizado pelo diretor.

Após termos buscado pelas origens do diretor de arte no
cinema e nos questionado sobre o seu papel na construção da
visualidade fílmica, apontando diferentes relacionamentos entre diretores e diretores de arte no cinema internacional, após
termos empreendido análises da construção visual em obras de
Luiz Fernando Carvalho, podemos focar de forma plena na discussão central desta pesquisa. Dado que o diretor de arte teria
como sua característica primordial a incumbência de responder pela plasticidade de uma obra, e dado que esta incumbência
também parece ser uma competência do diretor, a problemática
que originou toda esta investigação foi a necessidade de entendermos quem estabelece a visualidade dos filmes e das obras audiovisuais – o diretor ou o diretor de arte.
Ao nos voltarmos para a realidade nacional, procurei por
produções que permitissem dialogar com as grandes produções
internacionais, apontadas no início, num nível de qualidade
equivalente. Pareceu inquestionável o caráter diferenciado das
obras de Luiz Fernando Carvalho, em relação a todos os aspec416

tos, mas principalmente, em relação ao desenvolvimento de uma
linguagem que se dá a partir da imagem.

Em todas as análises de obras de Luiz Fernando Carvalho,
foram destacadas as construções visuais como vetores de significado e procurou-se apresentar como se deu a colaboração de
cada um dos profissionais envolvidos no processo de desenvolvê-las.

Pudemos observar que em cada uma delas nos deparamos com questões que apontam para uma construção da imagem com a participação de muitos envolvidos, para muito além
de um diretor de arte apenas. Pudemos notar também que, em
alguns dos casos estudados, não havia um profissional que assinasse por esta função. Além disso, pudemos perceber que quem
parece ter orquestrado decisões ligadas à determinação da plasticidade, em todos os casos, foi o diretor.

Esta situação nos faz lembrar do que pôde ser visto no panorama feito sobre o surgimento da direção de arte dentro da
história do cinema, e sobre o modo como as responsabilidades
desta função parecem se confundir com as da direção muitas vezes.
Existem também responsabilidades já postuladas pelo
mercado internacional (como conferiu-se na primeira parte do
capítulo 1) e, no entanto, tais postulados, em algumas instâncias,
conflitam com o que vemos na prática. O que se pode notar é que
parece existir uma variação da autonomia criativa do diretor de
arte, conforme cada trabalho e cada equipe. Variando também,
quando se trata de cinema ou televisão, e de formato televisivo

aberto ou fechado.

A importância de se tentar resolver esta questão é evidente. Isto serve, por exemplo, para que o profissional saiba melhor
o que se espera dele numa equipe de trabalho e, até onde pode
ir com a sua criação, evitando maiores dissabores e frustrações
com relação à sua criação dentro do processo de trabalho.

4.2. A relação entre diretor de arte e diretor
Procurando saber dos diretores de arte e cenógrafos com
quem Luiz Fernando trabalha, quem estabelece a linguagem
plástica de uma obra audiovisual, questionei o cenógrafo e diretor de arte João Irênio sobre o embate criativo entre o diretor
e o diretor de arte, ao que ele respondeu de maneira bastante
completa:
Pra mim, o diretor de arte tem que ser pelo menos
duas vezes diretor. Ele tem que estar um passo à
frente. Então, enquanto o diretor pensou uma coisa,
o diretor de arte já passou por esse raciocínio e já
voltou. E já passou por outros. Então, o diretor de
arte, pra mim, ele é o braço direito do diretor, ele
só não é o diretor. Ele, na sua concepção, está aberto a ir visitar outras formas para apresentar. Mas,
então, quem dá a visualidade é o diretor. [...] A
obra é do diretor. O diretor de arte – não vou chamar ele de coitado não, mas ele é quase um coitado!
– porque ele, a meu ver, ele tem que ser mais diretor
do que o diretor. [...] O diretor de arte é a alma do

diretor!
[...] Porque perceber a direção de arte não é falar
aquilo ficou bonitinho, aquilo ficou feinho... aquilo
compôs. Direção de arte é linguagem, está além do
que um cenógrafo vai fazer. Um diretor de arte é um
diretor.292

Sobre a mesma questão, Mário Monteiro também respondeu que o diretor de arte não estabelece a visualidade da obra, e
ressaltou que ele tem liberdade para sugerir coisas:
Você tem que interagir profundamente com o diretor pra você conseguir traduzir o que ele quer e, em
cima disso, você pode criar, é claro. Não é um trabalho de só você reproduzir exatamente o que ele pensou. Você pode sugerir. Deve sugerir!293

Uma forma de se fazer isso, ele diz, é conhecendo o diretor
com quem se vai trabalhar de forma a, na medida do possível,
tentar até estabelecer uma identidade que lhe seja própria:
[...] para cada diretor você tem uma linguagem diferente, mas você, é claro, também pode ter uma identidade. As pessoas, acredito, podem reconhecer um
trabalho meu, seja qual for o diretor com que eu es-

292 [Grifos da autora]. Entrevista concedida para esta pesquisa, em outubro de
2014.
293 [Grifos da autora]. Entrevista concedida para esta pesquisa, em outubro de
2014.
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teja trabalhando. Só que esse trabalho vai ser sempre em função deste diretor. Porque ele é quem vai,
na verdade, coordenar aquilo tudo, é ele que vai determinar como é que vai ser o figurino...
Às vezes, ele nem fala, mas você já sabe como é que
ele vai trabalhar, por já conhecê-lo. “Ah, é o Fulano,
então já sei como é que vai ser o cenário.” “Ah, é o
Luiz Fernando, então já sei como vai ser.” ...Quer dizer, o Luiz é sempre uma surpresa, porque ele
muda mais, ele muda em função de como ele interpretou aquele texto. Então ele muda. O Luiz é o
mais “camaleão” que tem aí. Mas mesmo assim, a
essência dele permanece.294

Interessante é como o diretor de arte nota que a metodologia por ele empregada na televisão para lidar com os outros
diretores não serve para o trabalho com Luiz Fernando. E que,
embora este diretor mantenha em todos os mais diferentes trabalhos, uma essência que se reconheça, ele está sempre mudando, conforme a necessidade interior de cada obra que, sendo
única, pedirá sempre algo diferente.
Mesmo assim, como diretor de arte, Mário Monteiro garante que há muito espaço para se criar numa obra audiovisual,
ainda que se tenha que criar dentro do universo do diretor e dá
exemplos.
O primeiro refere-se à novela Renascer, salientando soluções de iluminação através dos elementos vazados criados para
as estruturas cenográficas do cenário da “casa de Jacutinga”, o
294 [Grifos da autora]. Entrevista concedida para esta pesquisa, em outubro de
2014.
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que explicita a relação da direção de arte com a de fotografia.
Destaca também a criação de identidade para os personagens
a partir da cenografia, incluindo a produção de arte (equivalente à produção de objetos em cinema). Isto, é claro, permitiu que
se criasse uma vivência para os cenários e fizesse com que eles
pudessem ser identificados com os seus respectivos moradores.
Mario favoreceu até o trabalho com os atores, que Luiz Fernando já prezava, tornando-o mais fluido ao criar os interiores dos
cenários na cidade cenográfica, em vez de fazer apenas as superfícies externas.

O segundo exemplo refere-se à minissérie Dois Irmãos
(atualmente em produção) em que destaca aspectos técnicos
muito interessantes. Novamente ressalta a necessidade da direção de arte pensar e ajudar a resolver questões de iluminação,
assim como fizera em Renascer, já pensando no desenho que
determinada luz precisará trazer para o resultado final. Além,
é claro, da preocupação em tornar a ousada ideia da “casa giratória” possível. Outro aspecto que merece ser destacado é que
o bom trabalho de direção de arte, que ele desempenha, passa
bastante pela interpretação do texto. Ele trabalha muito bem
com a construção de metáforas e demonstra isto ao ter enxergado no cenário da casa um personagem central e ao entender que
o desenho circular presente na narrativa poderia se materializar
na cenografia de alguma forma.
Até aqui, o trabalho do diretor de arte destacado pelos
profissionais aponta para uma atividade que não estabelece a
visualidade da obra. Ele auxilia na realização das ideias do diretor, tendo a possibilidade de dar sugestões que se encaixem em

sua estética e na do projeto.

Sobre a relação específica entre estes dois profissionais,
Lia Renha, explica que costuma conversar muito proximamente
aos diretores para saber tudo o que eles imaginam sobre a história que irão contar e frisa a sua responsabilidade de traduzir,
como diretora de arte, o ponto de vista do diretor. E com relação
à parceria com a fotografia, Lia alerta:
Eu não faço nada sem o diretor de fotografia ver.
Nada, não tem um projeto que ele não veja. Porque
tudo é desenhado, senão, vão executar como? Eu desenho as externas, porque precisa ser preparado pro
filme, pra câmera, pra lente, enfim.295

Para melhor executar os desenhos, a diretora de arte gosta que o diretor a informe também sobre o que os atores estarão
fazendo em cada sequência. Assim ela pode imaginar melhor a
cena e propor os melhores enquadramentos para a cenografia
que está idealizando. Ou até, pode idealizar melhor estes cenários, de acordo com as ações que acontecerão neles. Assim se dá
o desenho de um shooting board:
Eu converso com o diretor, ele me diz o que os atores estão fazendo. Depois eu fico com uma pessoa
de storyboard, desenhando e aí eu falo: câmera aqui,
debaixo pra cima, ela está aqui, ele está aqui [...]. To295 Entrevista concedida para esta pesquisa, em outubro de 2013.

das as posições de câmera [...].296

Esta metodologia de trabalho influencia na forma com que
o trabalho será desenvolvido, pois o diretor de arte, dessa maneira, está o tempo todo a par de como a obra audiovisual será
captada e pode, ele mesmo, a qualquer tempo, opinar sobre estas questões. O diretor de arte ao optar por este procedimento,
que está em acordo com o que é posto pelo mercado internacional como se pôde ver, permanece mais no controle da criação
plástica. No entanto, não são todos os diretores que gostam de
trabalhar com storyboards, shooting boards e Luiz Fernando é
um deles, pois gosta de ter a liberdade de compor os quadros
no set.

4.3. Da direção e da construção das imagens fílmicas
Sobre a questão de o diretor pensar por meio de imagens,
quando pergunto a Luiz Fernando se na opinião dele o “pensamento visual” seria uma qualidade essencial a um bom diretor,
ele relativiza, mas responde: “Seria. [pausa] Um diretor literário
pode chegar a fazer um excelente filme visual. Uma coisa não impede a outra. Mas existem talentos e naturezas, não é?”297 Sim, é
verdade, e o “diretor literário” precisaria contar com o talento
do diretor de arte para traduzir visualmente as suas aspirações.
296 Entrevista concedida para esta pesquisa, em outubro de 2013.
297 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.
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Na tentativa de explicar o fato de que algumas obras se
calquem tanto no verbal, o teórico Jacques Aumont resgata a filiação que o cinema tem – e, logo, também a televisão – das outras artes visuais, mas também do teatro. Para isso, o escritor
menciona como um modelo seguido ainda hoje pela televisão,
aquele teatro em que o texto, excessivamente valorizado em detrimento da elaboração das imagens, resultava em um tipo de
obra mais “falada”. Isto é, obras em que não havia uma fusão significante entre imagem e texto. “A representação teatral, nesta
concepção do século XIX que ainda perdura e alimenta a televisão, é feita apenas para ouvir um texto, para o ouvir dizer e para
o ouvir dito.” (AUMONT. 2006, p. 25) A preocupação demasiada
com o texto nesta medida em que não o recria com imagens e
que permite que os “diálogos” expliquem aquilo que as imagens
nos deveriam dar a ver, é problemática para aqueles diretores
literários, seja na televisão298, seja no cinema.

Para auxiliar esta questão, refletindo sobre o caráter imagético do cinema, precisamos lembrar que se trata de uma arte
que se inscreve simultaneamente no tempo e no espaço. Mas,
numa análise mais simplificada de pensamento, se pensarmos
que o filme é composto de inúmeros fotogramas, que são imagens estáticas, ainda que elas registrem um instante do tempo,
o que elas capturam em maior instância, em cada fotograma, é

298 Na TV, outra razão para a supervalorização do texto falado é a sua origem, que
fundou a sua linguagem. O fato de grande parte dos profissionais televisivos terem
vindo historicamente do rádio, supervalorizou o texto falado nas raízes desta linguagem, ainda que ela seja audiovisual. Ainda hoje, mais de meio século depois de
sua invenção, há um déficit em relação à imagem que poderia ser suprido se estes
profissionais aprendessem mais com aqueles do meio cinematográfico. E não apenas isto.
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o espaço. Dado que a ilusão da passagem de tempo no filme se
faz pela sucessão de fotogramas, a partir disto, talvez possamos
pensar que o espaço se imponha ao filme antes, em relação ao
tempo.

Assim, as coordenadas plásticas da espacialidade é que
conferem à imagem fílmica o seu caráter icônico e significante,
reafirmando definitivamente a sua importância na composição
de uma história a ser contada por um meio audiovisual. E reafirma, consequentemente, a importância dos profissionais envolvidos nesta tarefa.
A inscrição do tempo no filme, grosso modo, se daria mais
a partir dos movimentos de câmera, de sua mobilidade no ato de
registrar este espaço, que permite ao espectador, inclusive, experimentá-lo. A mobilidade da câmera dita o ritmo, a velocidade
com que o espectador deve senti-lo, influenciando no seu modo
de percepção. A distância focal, a amplitude das lentes determina o mergulho háptico e a sensação provocada pelas superfícies
no espírito de quem absorve essas imagens.
As imagens-síntese, referidas algumas vezes ao longo desta pesquisa, tão icônicas, carregadas de sentido, como células de
um poema, são, assim, formadas e pensadas pela ótica da direção. Sendo constitutivas da linguagem da obra em si, é determinante que sejam pensadas pelo diretor, ainda que em conjunto
com direção de arte e direção de fotografia, sempre que houver
estes profissionais.
Os filmes do início do cinema, como pudemos notar, não
contavam com estes dois profissionais, pois os filmes eram pen-

sados necessariamente pelos seus diretores, como poemas são
pensados por um poeta. Sobre este período do cinema, Luiz Fernando comenta desde os roteiros:
Eram roteiros muito mais poéticos. Menos técnicos e mais poéticos. Se você pega o roteiro do cinema mudo, ele tinha uma narrativa muito pessoal de
quem estava construindo aquilo, de quem estava
construindo aquela visualidade. Era um poema – de
um sujeito, de um cara. Não era organizado por espaços, cenários... Nada disso.299

Quando pergunto se foi devido à estrutura narrativa ter
se complexificado, com o passar dos tempos, que outras funções
foram surgindo, para não sobrecarregar o diretor de tarefas,
Luiz Fernando me provoca e, de maneira simples, ata as pontas
do meu raciocínio, formalizando algo que eu já suspeitava.
Ele atribui o surgimento das várias funções à indústria, a qual deseja a alta produtividade.300 É justamente para atender a esta demanda industrial que mais
pessoas fazem-se necessárias, atuando em mais funções, limitando o diretor a um esquadro reduzido
de atuação, forçando-o a simplificar seu processo de
criação e sua potência criativa. A indústria tenta, com

299 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.
300 Não é à toa que a “escola de cinema” mais divulgada seja a americana, já que foi nos
Estados Unidos onde o cinema se consolidou como uma indústria, após a segunda guerra
mundial, passando por uma fase, inclusive, em que se tornou um “cinema de produtor”.
Hitchcock sofrera consideravelmente com isso nas mãos de David O. Selznick no início
de sua carreira como diretor. O produtor o obrigara a assinar contratos, conferindo a ele
a supremacia em relação ao desenho das tramas e destino dos personagens.

isso, portanto, tornar os processos de trabalho mais
ágeis, mais rápidos. Isto atropela o tempo da criação
da obra de arte, que tem outros parâmetros de amadurecimento, em nada parecidos com os da indústria.

A criação da obra de arte depende de um artista e de seu
ponto de vista, de um olhar301. Consciente disto, a indústria tenta
destituir o diretor desse ponto de vista, para destitui-lo também
do comando do tempo necessário à realização de sua obra e das
demais necessidades artísticas que ele pressinta. Pois, dessa forma, ele não pode impedir a produção de ser rápida e, portanto,
mais economicamente viável e lucrativa às empresas produtoras. Contra isso, Luiz Fernando explicita:
Se você fragmentar o ponto de vista, se o ponto
de vista não for do diretor, a obra perde em subjetividade. Porque é alguém que está olhando para
aquilo, é alguém que está, de certa forma, lidando
com a “impermanência” daquela “permanência”, que
você está tentando fixar, aquela imagem no tempo,

301
Sobre esta questão, destaco a fala do cineasta e teórico de cinema Alexandre Astruc: “A mise en scène não é mais um meio de ilustrar ou de apresentar uma
cena, mas uma verdadeira escritura. O autor escreve com a câmera como o escritor
escreve com a caneta. Como é que nesta arte, em que a banda visual e sonora se desenrola, desenvolvendo-se através de uma história (ou sem história, isso pouco importa)
e de uma certa forma, de uma concepção de mundo, poderíamos fazer diferença entre
aquele que pensou a obra e aquele que a escreveu? Imagina-se um romance de Faulkner escrito por alguém senão Faulkner? E Cidadão Kane funcionaria noutra forma
exceto aquela a qual Orson Welles lhe deu?” (ASTRUC, Alexandre. O nascimento de
uma nova vanguarda – a câmera-stylo Tradução: Matheus Cartaxo. in Foco Revista
de Cinema, publicado em 2012. Disponível em: <http://www.focorevistadecinema.
com.br/FOCO4/stylo.htm> Acesso: 31 jan. 2015.)
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no espaço e no movimento.302

Ainda que a imagem seja resultado da ação de um conjunto de departamentos, a medida de como se deve construir as
representações nasce na imaginação de uma pessoa. Ela ganha
continuidade com a ajuda dos colaboradores cujas sensibilidades vão se comunicar com a do diretor, mas ela é concebida a
partir de um único ponto de vista, que é o que faz toda a diferença: “quem está construindo isso é essa fagulha interior, esse
mundo interior, esse olho que olha e que sente de uma determinada forma o mundo e as coisas.” Fugindo às exigências padrão
da indústria, de produção em grande quantidade e em pouco
tempo, a obra de arte depende desse olhar individual do artista e de seu tempo de maturação. Em nome disto, Luiz Fernando
critica agudamente:
Quando a indústria entra, a primeira coisa que
ela quer fazer é quebrar com essa ideia de ponto de vista, com essa ideia de subjetividade, de
posicionamento. Ela quer fragmentar isso. Ela quer
anular isso de forma gritante, como se estivesse
querendo dizer que não importa quem olha, que
tanto faz quem olha. E é justamente o contrário.
Faz muita diferença quem olha. Altera o objeto a
forma de olhar pro objeto.303

Consolidando o entendimento de como a representação

302 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.
303 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.
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de um objeto é única, pois que se altera de acordo com diferentes criadores, Luiz Fernando recorre a um discurso filosófico e
muito claro acerca da estética. Todo olhar que está por trás da
criação de uma imagem, ele está embasado num pensamento,
possui uma ética. A estética desta imagem criada, portanto, é
a tradução visual deste pensamento, dessa ética, que é de uma
pessoa. “Quer dizer, só tem um resultado genuinamente estético se você tiver uma ética, que é um pensamento”.304 Por
isso mesmo a comparação expressiva com o ato criativo em Van
Gogh, feita por Fellini e não por acaso também por Luiz Fernando, como pessoal e intransferível:
Ninguém poderia pintar os quadros do Van Gogh se
não o Van Gogh, se não as experiências vividas por
ele, traduzidas naquele gesto, por aquela mão, filtradas por aquele pincel. Não é? É impossível, não
foi um grupo de pessoas que segurou na mão aquele
pincel e pintou.
Por mais que se tenha um grupo muito coeso, muito
de acordo [no cinema, no audiovisual], ele está filtrado por uma pessoa.305

Diante disto, podemos notar o impasse. Como conciliar
o que parece ser inconciliável: a fragmentação provocada pelo
funcionamento padrão da indústria com as necessidades únicas
da criação de uma obra artística?
Outra fala de Luiz Fernando expõe inclusive a incongruên-

304 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2014.
305 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.

cia desta mesma indústria que deseja que os seus produtos finais sejam únicos, ainda que se insista nessas condições de produção em série:

cara do cabelo? Não, em última instância esse cara
do cabelo entra para ajudar o diretor a pintar esse
quadro. Mas o quadro é dele, por mais que seja compartilhado com os talentos de todas as áreas.307

A indústria quer a repetição, quer 5 bilhões de Van
Goghs e, aí, é uma máquina de xerox. Pra máquina de
xerox existir ela tem que aniquilar as diferenças [...]
que possam existir entre as pessoas. Elas têm que
ser todas uniformizadas, iguais, para poderem criar
juntas – ou melhor, vamos substituir a palavra
“criar” por “produzir”. Elas podem produzir juntas
um conjunto “figurado”, porque seriam imagens sem
alma. As imagens necessitam de caráter.306

Não é por acaso que grandes cineastas são artistas múltiplos, pois precisam possuir múltiplas habilidades para gerenciar este trabalho tão multifacetado que é o cinema. O cineasta
francês Jean Cocteau308 é um grande exemplo. Pertencente a uma
vertente de cineastas experimentais como Fernand Léger, Man
Ray, que transitavam entre práticas artísticas diversificadas, ele
era, sobretudo, poeta. Estendeu esta sua vocação a muitas outras formas artísticas. Sabia a poesia como o cerne de toda forma
de arte e, assim, tornou-se cineasta, cenógrafo, roteirista e dramaturgo, coreógrafo, também designer gráfico, pintor, escultor,
além de possuir habilidade para a música.

Outra implicação da fragmentação do ponto de vista proposta pela indústria é o aniquilamento da função múltipla da
direção, a função múltipla desse olhar que sabe, ele mesmo,
como quer que as partes de sua obra estejam orquestradas:
Na verdade, o espaço do diretor é um espaço
múltiplo, mesmo. Tem que dar conta não só da
construção, mas da permanência dessa construção no decorrer do processo todo. Porque alguma
coisa pode se perder com um sopro do vento, com
um tipo de postura, de desenho, de perfil, de silhueta, de cabelo, de rosto de personagem que deve mostrar a sua nuca... [...] São todos elementos visuais
muito ricos.
Ah, mas isso não deveria ser do caracterizador? Do

306 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.

[...] Do Sang d’un poète (1930) ao Testament d’Orphée
(1959-1960), sua obra cinematográfica é obsedada
pela figura do poeta, e o cinema para ele só tem valor
e sentido quando se esforça por ser poesia – porque
não existe arte que não se reconduza à raiz poética. [...] O cinema foi-lhe imediatamente natural, mas,
no fundo, não passava de uma manifestação da arte,
isto é, da poesia, isto é, ainda, da parcela de sonho e
de maravilhoso no pensamento humano. (AUMONT,
1942, p.94-95)
307 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.
308 Jean Cocteau (1889-1963), poeta, cineasta, cenógrafo, designer gráfico, dramaturgo, roteirista, escultor francês.
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Trata-se de um cinema que só tem valor e sentido quando
se esforça por ser arte. Por ser a manifestação do sonho. E não
é justamente esse também o esforço de grandes cineastas como
Fellini, Mèliés, Gondry, Luiz Fernando?

Os filmes de Cocteau possuem uma narrativa mais solta,
menos linear que a maior parte dos outros casos citados, e fortemente imagética. Neles, as imagens precisam ser pensadas pelo
poeta criador da obra, pois derivam de seu íntimo. Isto faz pensar que nos casos como o dele, a concepção da visualidade é inerente à ideia concebida e dificilmente poderia ser delegada a outra pessoa.
Cocteau tinha o compromisso veemente de desenvolver
com o cinema uma linguagem própria, diferente das demais, e
“desteatralizada”:
[...] se o cinema quer ser uma coisa diferente do teatro e do romance, pode (deve?) procurar um estilo
visual forte, que, por si próprio, independentemente
do drama, vincule sentimentos e afectos (sic), que
seja criador de mundo. Esta parte de imagem do cinema existiu sempre, ainda que pouco conhecida ou
ignorada, e até nos cineastas mais realistas. Mas só
conheceu desenvolvimento pleno no cinema poético
(“experimental”, como ainda por vezes se diz), que a
cultivou por si mesma, sem drama. (AUMONT, 2006,
p. 56)
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A citação de Aumont nos traz de volta um ponto fundante
da linguagem cinematográfica e audiovisual, o de que o léxico
desta linguagem é a imagem, que precisa não apenas ser fortemente elaborada, como ser matéria embasadora da ideia original do filme. Isto é, o filme precisa ser pensado por meio de imagens.

Afirmar que “esta parte de imagem do cinema existiu sempre”, “até nos cineastas mais realistas” poderia nos fazer lembrar
da defesa de Andrei Tarkovski de que o cinema é a “arte do real”.
Autor de um cinema repleto de imagens potentes, o cineasta não
manipulava, por meio de efeitos, a realidade, como o fazem outros diretores.
Ao comparar o cinema com a literatura, mais especificamente com a poesia, Tarkovski permanecera considerando o poema como obra mais sugestiva do que o filme. Alegara que o filme apresenta um dado objeto a partir da realidade, enquanto
que o poema, escrito por meio de códigos verbais, faz referência ao objeto, sem apresentá-lo. Questionei Luiz Fernando sobre
esta afirmação do cineasta, considerando que as obras audiovisuais podem ser tão sugestivas quanto um poema, pois que as
imagens sempre podem ser indícios de algo mais profundo que
as matrizes delas mesmas. Luiz Fernando comenta comigo:
Primeiro é preciso entender o que significa a palavra “real”, ou o que significa “realidade”. E o sentido
de realidade não existe. Como também não existe o
real. Como diz o Machado de Assis, “a realidade não
interessa pra nada!”

Então, certamente quando o Tarkovski fala que o cinema é o sentido do real, que o cinema é o real, ele
quer dizer que é o real visto, sentido com todas essas camadas que compõem o real. Mas, que são contraditórias ao real, são transfigurações do real, são
metáforas do real – esse real levado às últimas
consequências, ao ponto de se tornar um poema.
Porque o real, quando ele não é levado às últimas consequências, ele é uma descrição.
[...] E existem milhares e milhares de infinitas camadas! [...] Ele fala do real, só que o real dele é esse conjunto imenso desfolhando.309

Todos os apontamentos se voltam para a particularidade
do olhar que constrói a imagem, para a sensibilidade que transvê
o mundo, recriando-o. Para um cinema que, assim como o de Tarkovski, enxerga na realidade outros possíveis significados e, em
cada imagem, uma possibilidade de metáfora, de transfiguração.
As imagens são o léxico do diretor, que ao escolher o que registrar e como registrar, se expressa de maneira única.

4.4. A direção de arte e suas competências
Diante de todos os apontamentos feitos sobre a produção
de Luiz Fernando Carvalho, é possível perceber como o trabalho particularmente sensorial desenvolvido nas obras do diretor, permanece como uma marca, como sua forma pessoal de expressão. É visível que a maneira sensorial com que ele mesmo é
309 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.

impactado pelas histórias que lê, opera fortemente sobre as escolhas artísticas que serão feitas no ato de contar estas mesmas
histórias, na televisão ou no cinema.
Diante disto, o que fica a cargo da direção de arte? O que se
caracteriza como responsabilidade desta função?

Relembremos o trabalho de Lia Renha, cenógrafa do especial Uma mulher vestida de sol310 e também diretora de arte
em Hoje é dia de Maria. Há uma visão técnica importante que
possibilitou a realização da proposta mais ousada, o domo, mas
há também a qualidade artística/humana de Lia ter interpretado exatamente o que Luiz Fernando imaginava e precisava para
contar aquela história. Sobre o trabalho de Lia em Hoje é dia de
Maria, Luiz Fernando comenta:
[...] ela era muito bem preparada, com grandes bagagens, grandes conteúdos, grande experiência, mas
o que eu estava propondo ali era algo que ela nunca
tinha feito. Era algo que estava muito mais dentro de mim, então as coordenadas eram minhas,
mesmo. Acabou que era uma direção de arte mais
uma vez compartilhada, entre eu, ela, Raimundo, figurino, outros artistas plásticos que entraram pra
fazer coisas como a pintura dos fundos. Enfim, era
um conjunto vasto de colaborações ali. E tudo tinha que passar por mim – não por uma questão
de poder, mas por uma questão de unidade.311

310 O programa, em 1994, não tinha crédito para direção de arte.
311 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.
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O comentário feito é extremamente elucidativo, para se
tentar entender, então, qual o carácter da direção de arte. O que
ela é. Seria a concepção da plasticidade da história, que já aconteceu dentro da cabeça do diretor e foi exigida de profissionais
até que conseguissem executar o que ele havia imaginado? Ou
a direção de arte seria o trabalho de solucionar os problemas
práticos, articular fatores técnicos e humanos para transformar
aquela ideia do diretor em algo palpável?
A segunda opção parece mais viável, considerando como
essencial ao bom diretor o pensamento visual. Ao iniciar um
projeto, ele já terá elaborado mentalmente ou por meio de desenhos e referências, o que ele deseja como linguagem plástica
para o filme. Ele já terá imaginado as cenas, a atmosfera. E, dado
este contexto, o diretor de arte pode, ou não, se fazer necessário
para materializar, com seu conhecimento, sua técnica e sua sensibilidade artística, a ideia do diretor.

A primeira opção, de conceber a plasticidade, é viável
sempre que o diretor não for um diretor completo e necessitar
deste intérprete, que irá desempenhar o trabalho de elaborar a
visualidade das cenas, do zero, a partir do roteiro e de conversas
com este diretor. Ela é viável também quando está se falando de
um cinema focado na quantidade de filmes produzidos, no lucro, no curto tempo de produção. Esta infelizmente é a realidade
com a qual, ao que parece, estamos lidando. Desconheço, por enquanto, outro cineasta, no panorama atual do cinema nacional,
que esteja pensando suas obras a partir de imagens, com a mesma potência com que Luiz Fernando o faz.
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Luiz Fernando se posiciona em relação à direção de arte,

fazendo dois apontamentos. Um é o de que, no seu caso, o trabalho de se estabelecer a linguagem plástica é da alçada da direção,
isto sendo, inclusive, inerente ao seu planejamento do projeto e
à sua elaboração conceitual. E o outro é de que, como ele aceita
contribuições importantes e vitais de cada um dos integrantes
de sua equipe, é uma direção de arte compartilhada, passível de
ser compartilhada por todos, ainda que de forma desigual.
Questionado sobre qual a diferença entre fazer um trabalho, contando ou não contando com um diretor de arte competente, ele responde:

Nenhuma. O diretor de arte sou eu. Mas é sem nenhuma autoridade que eu digo isso, nenhuma vaidade. É porque eu sou um diretor muito tátil também.
Eu preciso do toque, eu toco nas coisas, entende?
Eu vou tocando, pra mim, o mundo da imaginação
ele tem que ganhar uma tridimensionalidade, uma
profundidade e, pra que isso aconteça, eu tenho que
deslocar um pouco a cadeira, eu preciso pôr a câmera um milímetro pra cá... Eu acredito nesses fragmentos do tempo, do espaço, dos ângulos. E que um
milímetro pra lá ou pra cá faz muita diferença. Um
milímetro mais alto ou mais baixo... Não é à toa que
a gente tem, na montagem, frações como 1/24 de segundo. É um frame, senão seria de três em três... Então, essas mínimas diferenças me interessam muito.312

A qualidade tátil, ressaltada por Luiz Fernando, valo-

312 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.

rizando a necessidade de experimentar ele mesmo, tocando, a
tridimensionalidade de seu filme nos pequenos detalhes, também já havia sido referida com a mesma intensidade por Fellini313. E o diretor italiano também apontara sobre a impossibilidade de encarregar outra pessoa da composição da visualidade.
Fellini afirmara, como Luiz Fernando, que a “decoração” era algo
que lhe dizia respeito, pois, para ele, o cinema é como pintura.
E como um pintor, ele não poderia “encarregar qualquer outra
pessoa de dar um certo toque com o pincel. ”
No fundo, a reflexão sobre quem elabora as imagens, a visualidade do filme, já estava em pauta desde o início, quando
os teóricos e críticos se esforçaram na escolha da nomenclatura
mais acertada para designar “o homem responsável pelo caráter
do filme”. Conflitava com o fazer cinematográfico, em equipe, a
visão de um artista a criar a sua obra numa atividade solitária.
Assim, passaram por filmmaker (fazedor de filmes); por realizador e encenador, lembrando a figura dos encenadores de teatro,
que criam em equipe, mas que ditam a interpretação da obra, o
viés pelo qual todos devem criar; autor, como na literatura e na
pintura, onde um único artista detém a autoria sobre a obra e,
por cineasta.

De fato, quanto menos se pensa no cinema, enquanto arte,
e mais como indústria, menos importa a questão do autor. Mas,
sempre que surgir a reivindicação do cinema/audiovisual enquanto arte, este assunto estará no ar. A partir daí, podemos perceber que é impossível entender quem estabelece a visualidade
do filme, sem passarmos antes por este ponto chave da função

313 (Ver páginas 91-92 do capítulo 1)

da direção, a questão da autoria:
Com o crescimento das ambições artísticas e da especialização das tarefas, o vocabulário desenvolveu-se e diversificou-se, segundo dois eixos – o do ofício
e o da arte [...] É que este termo oferece uma solução
para uma verdadeira dificuldade: como designar
este indivíduo de pretensões artísticas, cuja obra,
porém, não resulta do trabalho solitário normal,
mas de uma colaboração? Na época em que se tentava definir a todo custo o cinema como arte, cineasta foi o cómodo equivalente de pintor, escultor, ou
músico: o oficiante de uma arte singular. [...] Foi para
voltar ao trabalho solitário e distinguir estas personagens que, a partir dos anos 30, a terminologia se
decidiu pela atribuição da qualidade de “autor”. [grifos da autora] (AUMONT, 2008, p. 20-21)

No teatro, uma reflexão sobre a nomenclatura também
fora necessária quando surgiram os encenadores, com postura
mais autoral que a dos “diretores”.314 Eles se diferenciam dos diretores, na medida em que interpretam a obra que irão encenar,
extraem dela uma ideia central e direcionam todos os membros
de sua equipe a criarem de acordo com aquela ideia central, de
314 No teatro, até o século XIX, remetia-se a autoria do espetáculo muito mais ao
autor do texto dramatúrgico, o escritor, do que ao diretor da montagem. Isto vai
mudar no início do século XX, quando surgem os encenadores, em lugar dos diretores, adotando uma postura muito mais criativa e autoral.
A encenação no teatro, rompe com um contexto anterior em que os diretores, à
frente de um teatro declamatório, apenas gerenciavam o restante dos profissionais,
que criavam sem receber uma indicação de unidade artística da direção.
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acordo com aquele ponto de vista.

Dessa forma, os encenadores não apenas criam uma unidade artística para a obra como acrescentam uma forte significação a cada cena elaborada. Entendendo-se que, em elaboração de cena, estão incluídos não apenas o trabalho dos atores,
como com o cenário, o figurino, o desenho de luz e o desenho de
som, fica evidente a forte influência dos encenadores sobre estes campos da criação, que fatalmente acabam por estabelecer a
plasticidade da obra.
Assim como no teatro, no cinema, por meio de uma encenação expressiva, o diretor Sergei Eisenstein propõe uma significação ao texto/argumento e cada decisão deve ser “justificada
pela significação e pela expressão que vai produzir ou encarnar.”
Em acordo com os encenadores teatrais, “Na encenação tudo
deve ir no mesmo sentido: dar a conhecer ao destinatário do espetáculo, da peça de teatro ou do filme, o sentimento do realizador sobre o drama.” (AUMONT, 2006, p. 146-147)
Os elementos com os quais se constroem as imagens servem justamente para guiar o olhar dos espectadores, como vetores de informação (com sua cor, tamanho, disposição, etc.), como
elementos da narrativa. Eles podem ser mais sutis ou mais enfáticos, alterando com essas modulações a percepção do espectador e a sua leitura sobre a obra. O direcionamento do olhar é um
dos objetivos denotativos da encenação.
Então, se na encenação tudo deve ser orquestrado de
modo a expressar a ideia central da obra definida pelo olhar do
encenador, pode-se dizer que esta “organização” visual é conce428

bida, prioritariamente, pelo encenador, já que segue as diretrizes de seu ponto de vista.

Estas imagens construídas, por sua vez, podem ser mais
realistas ou menos realistas. Como vimos, isto não importa. Ao
contrário do que havia proposto Bazin, com uma divisão entre os “diretores que acreditam na imagem” e os “diretores que
acreditam na realidade”, o espaço-tempo fílmico pressupõe uma
reformulação dessa realidade. Não no sentido fenomenológico,
mas no sentido poético de sua apreensão direta do mundo, como
exposto por Luiz Fernando anteriormente, a respeito de Tarkovski. O cinema pode documentar a realidade, mas não pode ter
exclusivamente essa missão, inclusive, porque até no ato de documentar, sempre há a intenção e o olhar de um autor, impregnados.

Além disto, parece haver um conflito entre os modos de
representação ao longo da história do estilo do filme, que de
maneira geral aparecem polarizados por pensamentos mais voltados à indústria cultural ou à arte em si. David Bordwell em
seu livro, Figuras traçadas na luz, resgata uma reflexão desenvolvida pelo teórico Noël Burch entre 1960 e 1970. Ele contrapõe o “modo de representação institucional”, técnica narrativa
da cultura de massa, ao modo anterior, o “modo de representação primitivo”, diferentes práticas das vanguardas ocidentais influenciadas pelas teorias do modernismo. O teórico coloca que,
o choque entre os dois diferentes modos, teria fomentado transformações estilísticas no cinema que vieram “como uma resposta, uma crítica ou um ataque ao modo de representação convencional.” (BORDWELL, 2008, p. 207)

A reflexão vale o esforço pois os modos de narrar visualmente mudam de acordo com um e outro modo de representação, tendendo a ser menos autorais quando institucionalizados
e mais autorais segundo os modos “primitivos”. E, quanto menos
autorais forem as obras, mais se pode delegar a outros profissionais a elaboração da visualidade, e, quanto mais autorais forem,
mais forte a encenação, o ponto de vista e a concepção artística
do trabalho – e menos se pode delegar. Isto recai sobre as funções da direção e da direção de arte.
Diferentemente de Luiz Fernando, Eisenstein foi um encenador que se esforçava exaustivamente em planejar cada milímetro do quadro de seu filme por meio de desenhos. Mesmo assim, há outras qualidades no trabalho do diretor brasileiro que
poderiam aproximá-lo de um encenador. Um encenador que interfere no todo da criação com o seu ponto de vista e nunca deixa de acolher a colaboração dos demais.

Com a insistência em saber de Luiz Fernando o que seria
da responsabilidade do diretor de arte, hierarquicamente, ele
responde, totalmente avesso a hierarquias, que não acredita em
regras e que espera por algumas “irresponsabilidades”. Além de
reafirmar ser dele a direção de arte de suas obras, Luiz Fernando também aponta o caráter colaborativo dessa direção de arte,
uma vez que ela pode ser compartilhada com todos os demais,
“de forma desequilibrada”.

Por isso mesmo é que, desde que conheceu o artista plástico Raimundo Rodriguez, e fez a ele o primeiro convite para trabalharem juntos, em Hoje é dia de Maria, o estímulo para que o
convite se repetisse só se renovou.

Raimundo, por vezes, foi considerado diretor de arte de
alguns dos trabalhos de Luiz Fernando, mas como comenta Luciana Buarque, seu trabalho não funciona como o padrão do cinema:
O Raimundo é na verdade um artista plástico, [...]
ele não faz a direção de arte como eu conheço, como
você conhece no cinema, que é um profissional que
coordena as equipes. Ele não coordena o meu trabalho, por exemplo, nem a cenografia. [...] Ele coordena o trabalho dele de artes plásticas, mas se torna
de certa forma a arte, a plasticidade daquele programa. Então, nesse sentido, deu-se o nome de direção
de arte, mas não é um diretor de arte como a gente
conhece.315

Raimundo também não faz a menor questão do crédito de
diretor de arte. Ao contrário, reivindicou ser creditado nas fichas técnicas como “artista plástico” e defendeu sua opção:
Na realidade, eu não tenho a mínima ideia do que
seja isso: diretor de arte. Não tenho a mínima ideia,
nem tenho a pretensão de ser um diretor de arte. Eu
sou um artista plástico. E se me encomendar um figurino eu vou fazer, se me encomendar um cenário,
eu vou fazer, se me encomendar uma obra de arte,
eu vou fazer.
E, se não me encomendar também, eu vou continuar
315 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2013.
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fazendo.316

Sobre a necessidade de se esclarecer melhor o que seja a
função de diretor de arte, Raimundo contestou, defendendo que
talvez fosse melhor não defini-la. Ele, como Luiz Fernando, acredita em processos artísticos mais livres, que respeitem a obra
em primeira instância, rechaçando regras impostas:
Eu acho que a direção de arte ainda não foi sistematizada, de forma a dizer: “é isso”, ou “é aquilo”. E
é bom que não seja mesmo, porque você acaba limitando. “Até onde eu vou”, “até onde eu posso ir”,
não é? Eu vou até onde a minha criação me convidar,
me levar, e eu vou fazendo. Não me preocupo se eu
tenho que fazer uma peça ou 50 peças pra acertar
aquilo que eu quero.317

Pode-se perceber que as motivações para a duradoura e
frequente parceria entre eles, são baseadas em uma profunda
identificação, de ambos, com seus processos de trabalho, mais
artesanais e táteis, e na admiração, na confiança mútua.

Questionado, para que melhor se entenda, sobre como se
dá o planejamento de seu trabalho com Luiz Fernando, nas minisséries e na novela, se é ele quem executa plantas-baixas, desenhos, maquetes, Raimundo diz que não executa este tipo de
trabalho. Remetendo-o à cenografia, que cobre demandas que
316 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2013.
317 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2013.
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são mais industriais. Raimundo explica que gosta de pensar no
cenário apenas diante do espaço a ser trabalhado, riscando em
suas próprias superfícies. Assim, na resposta, aparecem pontos
importantes já ressaltados por Luiz Fernando, como o improviso, os encontros e as surpresas do acaso.
Quando pergunto sobre quem é que estabelece a visualidade do trabalho, Raimundo não hesita – une a autoria de Luiz
Fernando à colaboração da equipe, atribuindo a criação ao diretor e ao conjunto.
Diante de tudo o que foi posto, podemos fazer algumas
considerações.

No caso das obras de Luiz Fernando Carvalho, a direção
de arte é mesmo dele, por todas as razões expostas, não resta
dúvida. Ele conta com a colaboração de todos, mas tudo o que é
feito acontece sob as diretrizes dele – que vão do espectro mais
abstrato ao mais palpável.
Porém, e nos outros casos – no cinema e na televisão?

Na televisão, o problema ainda é mais complicado, pois,
embora hoje em dia a consciência dos profissionais venha aumentando acerca da imagem, não há tempo hábil para se produzir trabalhos com maior qualidade artística. Sendo assim,
embora uma grande emissora de TV, como a Rede Globo, tenha
grandes profissionais, estes sofrem com a elevada e crescente
demanda por novas produções. Nestas condições de tempo, não
é possível nem que diretores façam eles mesmos a direção de
arte de suas novelas, até o fim, nem que haja diretores de arte
fazendo amarrações plásticas de cenário e figurino, em todos os

capítulos. Isto parece ser mais possível em minisséries que, além
de serem obras fechadas, são obras que parecem ter, proporcionalmente, mais tempo de produção em relação à quantidade de
episódios.

Mas outro nicho televisivo que vem sendo cada vez mais
explorado é o dos canais pagos, que veiculam “aos montes” ficções seriadas nacionais de formato fechado e têm influenciado
os canais abertos. O investimento da emissora nesses casos parece menor, já que são produções independentes. Funciona da
seguinte forma: uma produtora propõe ao canal o projeto, contrata a mão-de-obra para desenvolvê-lo por completo e, depois,
entrega o produto finalizado para o canal.

Uma pioneira nesta iniciativa foi a HBO318 e, atualmente, o canal GNT (que é da Rede Globo), é o que mais veicula séries nacionais produzidas nesses moldes. Com mais liberdade
para explorar linguagens e temas, os profissionais contratados
para estes projetos são oriundos do cinema e operam segundo
as mesmas metodologias de trabalho. A diferença é que, como a
demanda é geralmente maior, de cenários e figurinos, às vezes,
contratam-se mais assistentes para cada “cabeça de equipe” (infelizmente, não tantos quanto seria necessário para um trabalho
mais adequado). Nesses projetos há direção de arte e todos os
outros membros deste departamento, conforme descrito no capítulo 1.
A influência exercida por este nicho televisivo sobre os

318 Ela contou com bons diretores nacionais à frente de projetos como Mandrake
(2005 e 2007, vários diretores), Filhos do Carnaval (2006, direção geral Cao Hamburger) e Alice (2008, Karim Aïnouz e Sérgio Machado).

canais abertos é sentida já há alguns anos. É possível observarmos isto na medida em que cresce o número de produções independentes.

Em 2009, foi exibida pela Rede Globo, a minissérie Som &
Fúria de Fernando Meirelles. Para realiza-la foram apenas 4 ou
5 meses de trabalho, com 88 diárias de gravação. A obra finalizada atingiu cerca de 6h de duração – o equivalente a aproximadamente 6 longas metragens nacionais. Ainda assim, Meirelles
pareceu vibrar na época ao comentar: “Uma série de televisão a
gente faz em um tempo muito mais curto [do que um longa metragem] e é vista por 20 milhões de pessoas. É uma maravilha.”320
Mesmo para este diretor de cinema, a lógica parece que continua
a ser a do lucro.
319

A obra misturava em sua linguagem elementos cinematográficos, teatrais e televisivos. Cássio Amarante, o diretor de
arte, destacara o tempo como uma das maiores dificuldades.
Ainda que a série tenha sido feita fora da TV, em uma produtora
de cinema, por profissionais de cinema, a contaminação com a
demanda televisiva acelerou o ritmo. A etapa em que isto mais
se notou foi a produção dos cenários teatrais, já que eles normalmente demandam um tempo de concepção e desenvolvimento
muito mais lento. O mesmo talvez pudesse ser dito da quanti-

319 Em 12 episódios, adaptação da minissérie televisiva canadense, Sling & Arrows,
criada por Susan Coyne, Mark McKinney e Bob Martin e produzida por Rhombus
Media Inc..
320 Site Globo.com, Fernando Meireles que popularizar Shakespeare com “Som e
Fúria’. Publicado em 25/06/09. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/Tv_
globo/Noticias/0,,MUL1206919-16162,00-FERNANDO+MEIRELLES+QUER+POPULARIZAR+SHAKESPEARE+COM+SOM+E+FURIA.html> Acesso: 3 fev. 2015.
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dade imensa de trajes para os personagens (enquanto eles mesmos e enquanto intérpretes de Shakespeare). Ao todo foram 500
peças para 120 atores.
Por que seria feito num tempo muito mais curto um trabalho tão grande, como afirmara o diretor? E a que custo?

Um caso mais recente é o da minissérie Felizes para
sempre?321, com direção geral de Fernando Meirelles322, novamente. A minissérie conta com alguns planos bem abertos e
planos sequência, usados mais frequentemente pela linguagem
cinematográfica. Toda a equipe deste trabalho é de cinema, trabalha aos moldes daquele meio. Tulé Peake323 assina como production designer e Marcos Carvalheiro324 a direção de arte325.
Esta opção demonstra uma aproximação da escola americana de
cinema. Um dos diretores, Paulo Morelli comenta a aproximação
entre os meios:

Eu acho que eu estou fazendo essa série como se fosse um filme. Chega uma hora que, pra mim, não tem

321 Felizes para sempre?, minissérie produzida entre 2014 e 2015 para a TV Globo,
pela O2 Filmes.
322 Fernando Meirelles, formado em arquitetura, dirigiu programas independentes para TV na década de 1980, filmes publicitários a partir da década de 1990 e
dirigiu seus primeiros longas metragens a partir dos anos 2000. Tornou-se internacionalmente conhecido com Cidade de Deus (2002).
323 Tulé Peake (1957-) production designer e diretor de arte brasileiro, conhecido
pelos trabalhos Cidade de Deus (2002), Ensaio sobre a cegueira (2008), ambos dirigidos por Fernando Meirelles, e Serra Pelada (2013), de Heitor Dhalia.
324 Marcos Carvalheiro é diretor de arte e cenógrafo de filmes publicitários, vídeo
clipes, programas televisivos, curtas e longas metragens.
325 Segundo consta do site da produtora O2 Filmes: <http://o2filmes.com.br/seriados> Acesso: 3 fev. 2015.
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mais distinção se eu estou fazendo cinema ou série.
[...] Eu não filmaria diferente as coisas que eu estou
fazendo se fosse cinema. [...] Eu construo a cena e
tento fazê-la existir enquanto uma cinematografia.
E, no fundo, eu acho que a gente está fazendo um cinema que se passa na TV.326

Há tomadas aéreas feitas com drones e planos bonitos
considerando a arquitetura da cidade de Brasília como elemento
narrativo para a história. Há grandes diretores de fotografia envolvidos: Adrian Teijido, Lito Mendes da Rocha e Marcelo Trotta. Tudo isso parece bastante sofisticado para o meio televisivo
e soma pontos. Mas, em termos de linguagem audiovisual, será
que há neste trabalho algo de novo? Quando compara-se com
as ousadias vistas nas últimas obras de Luiz Fernando, acredito
que não. Parece haver uma estética publicitária que plastifica as
cenas e tende a nivelar as temáticas e abordagens ao status de
produto atraente.

Outras diferentes aproximações entre a televisão e o cinema podem ser vistas na Globo desde 1999 quando a minissérie
O Auto da Compadecida327 foi transformada em filme. Já desde
2010, a emissora passou a investir também no caminho contrário. Negocia com produtoras de cinema antes de serem iniciadas
as filmagens, garantindo a exibição do filme no canal pouco tem326 Entrevista extraída do material extra do site da Globo.com: Diretores de “Felizes
para sempre?” falam de inovações nas filmagens. Disponível em: <http://globotv.
globo.com/rede-globo/felizes-para-sempre/t/extras/v/diretores-de-felizes-para-sempre-falam-sobre-inovacoes-nas-filmagens/3908431/> Acesso: 2 fev. 2015.
327 Minissérie/Filme de longa metragem dirigido por Guel Arraes com roteiro de
Adriana Falcão.

po depois da estreia328. É evidente que o que motiva o trânsito
da obra entre os dois meios é o interesse na audiência e no lucro
para a emissora.329

O ponto neste caso então é – há um diretor e um diretor de
arte, mas, o modo de pensar e construir a linguagem através da
imagem permanece o mesmo quando se faz o filme já pensando
em veiculá-lo na TV, e com esses propósitos? Em vez da linguagem do cinema ganhar algo com a da televisão, e vice-versa, será
que o que acontece não é uma pasteurização das diferenças de
linguagem nessas obras?
No cinema propriamente, há filmes em que os diretores
possuem habilidade com elaborações visuais e iniciam o trabalho já com solicitações mais fechadas a respeito da plasticidade
de sua obra. Dependendo da precisão com que as solicitações forem feitas, nesse contexto, o diretor de arte se organiza com sua
equipe para realizar o que o diretor solicitar mas, também, para
traduzir materialmente aspectos e necessidades que, por ventura, o diretor não saiba como executar.
Porém, há também aqueles diretores que acreditam
equivocadamente que possuem um pensamento visual na ela-

328 É o caso de Serra Pelada (2013), de Heitor Dhalia, O tempo e o vento (2013), de
Jayme Monjardim e Xingu (2011), de Cao Hamburger.
329 Uma das produtoras da O2 Filmes revelou valores, afirmando que enquanto
uma minissérie nova custaria cerca de R$ 15 milhões, um filme transformado em
minissérie custaria apenas R$ 4 milhões.
DIAZ, Thiago. Em cartaz na TV: Filme nacionais viram minisséries de sucesso. In
UOL Entretenimento Cinema. Disponível em: <http://cinema.uol.com.br/album/2014/01/21/em-cartaz-na-tv-filmes-brasileiros-viram-minisseries-de-sucesso.htm?abrefoto=1> Acesso: 3 fev. 2015.

boração de seus projetos. E que não dão chance aos diretores de
arte de melhorarem as solicitações feitas. Nesses casos, se o diretor de arte permanece no projeto, seu trabalho acontece como
no caso anterior, realizando com a equipe o que foi solicitado
pelo diretor. A diferença é que, nesta situação, provavelmente
sente-se impotente diante da impossibilidade de estabelecer
uma linguagem estética, mesmo na ausência de um diretor competente que o faça.
Há diretores que não possuem muita habilidade visual,
necessitando do diretor de arte para conceber a plasticidade do
filme, em todas as suas dinâmicas significativas, desde o princípio. Neste caso, suas funções são como as descritas no primeiro
capítulo.

4.5. Luiz Fernando semeador de ideias – a palavra de
ordem é transformar
Trata-se de uma utopia interessante e necessária (como
são todas as utopias). Para renovar a televisão, Luiz Fernando
propõe uma TV em que seja restituído ao diretor, o seu direito
à construção de um ponto de vista, do seu olhar sobre as coisas.
Mas, para que haja espaço para este olhar é necessária muita entrega de tempo e dedicação vital, seja do diretor (principalmente), seja dos outros profissionais envolvidos. É necessário então
que se trabalhe de forma diferente daquela constituída pela indústria televisiva. Não é possível adequar-se àquela velocidade
e aos interesses focados em quantidade em vez de qualidade,
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em soluções imediatas em detrimento dos processos criativos
necessários.
Na opinião de Mario Monteiro, não seria possível que toda
a Rede Globo operasse como as equipes de Luiz Fernando, no
que diz respeito à busca por aquele quociente de qualidade. Ele
acha engraçado quando o questiono sobre essa possibilidade:

Ah, aí acho que a Globo tinha que parar uma temporada! Porque é um trabalho muito elaborado e que
exige muito das pessoas. A Globo, por exemplo, tem
um padrão de funcionamento aqui, feriado, sábado,
domingo, um horário de trabalho. Não é só para esses profissionais, é em geral, para os operários também e tudo. O Luiz, já convenceu as pessoas a trabalharem diferente. Então, na verdade, ele montou
uma Globo dentro da Globo. Uma outra emissora
dentro da Globo. Mas eu acho fantástico e as pessoas
adoram trabalhar com ele.330

E isto aniquilaria o caráter de exceção prezado por Luiz
Fernando. Mas uma coisa é certa, o diretor tem construído uma
nova linguagem na televisão. A ser sentida pelos que nela trabalham e por aqueles que estudam comunicação e artes. Como
comenta Beth:
Meus novos alunos acham. Eu pergunto, “E aí?”. Surge sempre como um lugar em que se respira, quando
330 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2013.
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você vê um trabalho assim. Muitos não têm a consciência. Mas, aqueles que conhecem o lugar, sabem
como é que funciona e dominam, sabem que sim.
É um marco. Eu acho que é um marco. Eu me sinto muito encantada por ter várias vezes participado.
Muitas vezes, eu quero ver exatamente como espectadora. Porque eu sei que, quando você é o mágico,
você manipula isso. Ficção é isso. É esse jogo. Você
pode fazer. E por que não fazer? E por que não fazer
bem? Dá o mesmo trabalho, né! E aí você não vai ter
vergonha. Só vai ter prazer de ver, e de ver transformar.331

Não parece que tenha sido uma coincidência, que outros
profissionais tenham tido espaço na TV Globo para desenvolver
trabalhos diferenciados como as novelas das 18h, Cordel Encantado332 e Joia Rara333. A diretora Amora Mautner parece se apoiar
em alguns pontos de vista de Luiz Fernando, embora não afirme isso. Por exemplo, a importância dada pelo diretor aos ensaios com os atores – antes eram uma exclusividade, mas agora,
em Joia Rara, Amora Mautner passou quatro meses ensaiando
improvisação com o elenco. Sua novela, elogiada esteticamente,
teve direção de fotografia de Fred Rangel, mas não contou com
um profissional de direção de arte. Sobre as contaminações entre o cinema e a televisão, a diretora opina:
331 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2013.
332 Novela transmitida às 18h na TV Globo, em 2011, foi escrita por Duca Rachid, Thelma Guedes e Thereza Falcão, com direção de Amora Mautner.
333 Novela transmitida às 18h na TV Globo, em 2013, foi escrita por Duca Rachid, Thelma Guedes e Thereza Falcão, com direção de Amora Mautner.

Hoje em dia a gente não tem mais tanto essa separação de cinema, TV, teatro. A própria excelência das
séries, que aconteceu nos últimos dez anos, colocou
o cinema mundial quase em segundo lugar. O que
tem trazido a maior novidade, tanto de dramaturgia,
quanto de look, têm sido as séries. A gente está vivendo isso em ampla escala. No Brasil, isso também
está se refletindo. É um conceito que está em tudo,
na forma, no tom da dramaturgia, da interpretação,
está em tudo, nessa organicidade, na maneira que
espero que os atores atuem, menos presos. Mais autorais. Acho que tudo tem que estar mais autoral. Os
atores, os diretores.334

própria identidade; na fotografia; na montagem; nas trilhas sonoras. Não considero vitória alguma sermos capazes de copiar
séries americanas, demonstrando nossa qualidade técnica. O
que deveria interessar é a nossa capacidade de reconhecermos
e compreendermos, verdadeiramente, nossa cultura, encontrarmos nossa própria linguagem e sermos capazes de nos expressarmos a partir dela, com propriedade.
Tão pertinente a esse raciocínio são os apontamentos
acerca da direção de arte na televisão ou da importância da inteligência pictórica para diretores. Se não sabem se expressar
por meio de imagens, ou não reconhecem a potência desta linguagem, que resultado poderão promover? E, se não for outro,
jamais, o tempo de criação dado aos profissionais de televisão,
haverá espaço para que hajam acabamentos de linguagem proporcionados pela direção de arte e pela direção de fotografia?

Parece uma busca por uma reformulação de linguagem e,
minimamente, por produções de mais qualidade em todos os aspectos. É evidente que não resolverá aprimorar soluções estéticas se estas forem vazias, haveria nisso, inclusive, uma profunda
incongruência. É preciso entender sobre formas de se construir
sentido, costurando ideias e imagens, já que elas são (deveriam
ser) a mesma coisa.

Por enquanto, um profissional de direção de arte, atuando exatamente como no cinema dentro da televisão, ainda não
há, ou ainda não é do meu conhecimento335.

334 Site do GSHOW. Diretora Amora Mautner se define: “Gosto de me expor. Sou bem
obsessiva” Disponível em: < http://gshow.globo.com/novelas/joia-rara/extras/noticia/2014/03/diretora-amora-mautner-se-define-gosto-de-me-expor-sou-bem-obsessiva.html> Acesso: 3 fev. 2015.

335 Conforme afirmaram, por suas experiências práticas, os profissionais: Beth
Filipecki, (p.403), Luciana Buarque (p.402-403) e Lia Renha (p.446).

Soam “provincianos” alguns arroubos da televisão atual, que se esmeram em copiar produções norte-americanas, em
tudo, em algumas minisséries. E, do mesmo modo, também o
fato de terem sido exaltadas por alguns críticos como um avanço da produção televisiva nacional. São cópias: na temática das
séries; na caracterização dos personagens, destituídos de nossa

Pensando nas novas linguagens do audiovisual, seria interessante lembrar do cinema expandido, das novas possibilidades para as linguagens do cinema, da televisão, do vídeo ou suas
miscigenações, que foram brevemente mencionadas no capítulo
1. Tais possibilidades foram muito defendidas, principalmente,
pelo cineasta Peter Greenaway, que leva suas obras para fora da
sala escura, adotando formatos como o das instalações. Pergun-
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to a Luiz Fernando o que ele acha dessas novas possibilidades,
ele brinca e, na sequência, sintetiza o que me parece ser o mais
importante:
Ah, o parque de diversões já era isso, né? Acho que
depende muito de, se você reencontra a vida ou não.
Quando você entra numa sala de cinema, você vai
entrar num ritual que, por mais simples que ele seja,
a intenção de você ter entrado ali é a de reencontrar a vida transfigurada em imagem. Em outras
proporções, em luz, mas [a intenção] é reconectar
com a vida. Então, se nesse movimento a la Peter
Greenaway, você, como espectador, reencontra a
vida, faz algum sentido.336

Na brincadeira de Luiz Fernando cabe a percepção de que
talvez ultimamente tenha-se abusado demais da “forma pela forma”, na ânsia de se encontrar novos formatos, o que não invalida
tais tentativas. Mas, diante disto, ele frisa a necessidade de que a
obra de arte, de qualquer natureza, nos acrescente a percepção
de uma camada nova da vida, nos transforme de algum modo e
que seja, a obra mesma, como uma “porção da vida”. E, para isso,
ela tem que ser sentida como uma experiência verdadeira, o que
combina com uma de suas afirmações seguintes: “quando entramos numa sala de cinema, temos um encontro, que é sempre
uma experiência.”
Sobre a “morte do cinema”, proclamada por Peter Grennaway, Luiz Fernando contesta:
336 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.
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Falar isso é muito fácil! Agora, o pior é que o cinema não morreu. Então, você tem que encarar essa aí,
essa dificuldade. Primeiro que o verdadeiro cinema está dentro da gente. Ele é fruto da sua imaginação ali, assim como a verdadeira literatura.337

Este fenômeno que acontece dentro de cada um diante
de um livro, filme, obra de arte de que se gosta muito, acontece
espontaneamente e de forma incontrolável.
Do mesmo jeito, este fenômeno precisa acontecer dentro
de cada criador ao construir uma nova obra a partir daquela primeira – com encanto. Cada etapa precisa ser um pouco curtida,
não apenas no sentido de apreciada, mas no sentido de sofrer a
ação do tempo.

A hipótese traçada no início do trabalho, de que o diretor pleno cria a sua obra a partir de imagens e se confirma no
estudo das obras escolhidas neste trabalho. Com sentido de liderança, Luiz Fernando convida a todos aqueles profissionais a
se apaixonar por suas ideias, pelo seu modo de contar aquelas
histórias. Quem aceita o convite e escolhe participar desse círculo, está aceitando executar aquelas ideias da melhor forma que
pode. Com espaço para a sugerir, é claro, mas sempre que esta
sugestão for ao encontro do que já fora proposto pelo diretor, ou
do que está sendo imaginado por ele.
Fica muito claro que as pessoas que trabalham com Luiz

337 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.

Fernando estão ali porque acreditam naquela genialidade criativa e a consideram incontestável, porque se entregam à experiência proporcionada por ele, com plena confiança. Aqueles
profissionais estão ali também pela parceria com os colegas da
jornada e, sobretudo, pelo resultado alcançado por todos no ato
de contar uma história.

Diferente dos produtos televisivos, cujo valor é comercializável, as obras observadas aqui valem a vida que contém! É valor
daqueles que não tem preço.

Quando você para olha pra trás e fala, “já podia parar, chega!”. Aí vai começar um novo e você sabe que
você tem que se oferendar de novo. [risos] [...] Não
tem escolha! Passa por uma dose de sacrifício, sacro-ofício, que é maior do que você. Que te exige um
nível de rigor, de aperfeiçoamento diário contínuo,
que é inexplicável. Eu não sei te dizer quando é que
isso para.
Mas eu sei quando eu toco uma região especial da
minha imaginação. Quando eu chego lá e toco, pode
ser um trabalho de 4 ou 5 horas de duração. Se eu
toco, pode ser um átimo de segundo, aquilo me satisfaz.

Então não é um “espetáculo” tudo.
É como um novelo que você vai puxando, puxando,
puxando, até chegar no caroço dele. Você tem que
chegar no caroço dele, você precisa, é uma questão
de vida ou morte.338

Luiz Fernando Carvalho

338 Entrevista concedida a esta pesquisa em outubro de 2014.
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A formação do diretor
de arte
Ao longo desta pesquisa, na busca por descobrir quem
estabelece a linguagem plástica de uma obra audiovisual – o diretor ou o diretor de arte – foi necessário entender quais as responsabilidades de cada uma dessas funções. Ao estudá-las, foi
natural perceber que há uma dedicação à formação de diretores, estabelecida (ou mais estabelecida) em cursos superiores.
No entanto, não podemos dizer o mesmo a respeito da formação
de diretores de arte.

A primeira razão para isto está no fato de que é uma função
mais recente, frente às outras, na equipe cinematográfica, como
já foi visto. A segunda é que, talvez em virtude disto, haja um
desconhecimento, mais ou menos generalizado, acerca de sua
necessidade e de suas responsabilidades no desenvolvimento de
um filme nos moldes mais industriais. Isto faz com que não haja
ainda um conjunto estabelecido de conhecimentos para que se
ensine sistematicamente a futuros profissionais todas as competências que lhe serão necessárias no mercado de trabalho.

Ao entrevistar os envolvidos nas criações visuais de Luiz
Fernando Carvalho – diretores de arte, cenógrafos, figurinistas
– algumas vezes a questão das diferentes formações dos profissionais ficou latente, quando discutíamos sobre as responsabilidades de cada um, sobre o que se espera de suas funções no de-

senvolvimento de um trabalho.

É certo que notamos diferenças entre o modo de
trabalhar das equipes de Luiz Fernando e o de outras equipes de
moldes mais industriais que parecem ter outros rigores como
prioridade, que não os artísticos, vitais. Mas a maior parte destes
profissionais – cenógrafos, figurinistas, diretores de arte –
também trabalha com outros diretores e pôde dar depoimentos
sobre quais processos de trabalho são mais proveitosos ao
bom resultado almejado – os de Luiz Fernando ou os outros – e
porquê.
Pensando nisto, neste momento, me parece interessante que pensemos como deveria ser a formação deste profissional que assume responsabilidades tão complexas, importantes e variadas, de acordo com os diferentes trabalhos e equipes.
339

Assim sendo, reuni alguns depoimentos destes profissionais entrevistados que demonstram como suas formações se deram de forma híbrida. A tentativa parece ter sido a de preencher
as lacunas deixadas pelas opções formais de educação comumente oferecidas na área. Mesmo as opções mais acertadas, parecem necessitar de complementações, demonstrando que uma
formação completa em Direção de Arte, parece ainda não existir.
A reunião dos depoimentos abaixo, então, visa primeiro
apontar os pontos positivos nesta formação. Mas, visa também,
reunir apontamentos sobre as inúmeras dificuldades encontradas no mercado de trabalho em decorrência da formação não
339 Até como possiblidade de uma nova pesquisa, uma vez que não foi o objetivo
nesse trabalho fazer esta investigação.
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sistematizada de profissionais de direção de arte. Outras dificuldades são encontradas em virtude do desconhecimento do que
seja desta competência por parte dos outros profissionais da
equipe que, desse modo, podem confundir a quem se deve fazer
determinadas solicitações, atrapalhando o andamento do todo.

tórias, mas ela possui menor carga horária que as demais, o que
também demonstra certo descaso. Eu acredito que isto tudo se
deva a uma profunda falta de entendimento sobre o que faz este
profissional e qual a sua importância para o processo construtivo no audiovisual.

Esta discussão teria muito a ganhar se, nos ambientes de
formação, profissionais atentos aos movimentos e dificuldades
práticas do mercado de trabalho, pudessem elaborar uma formação mais adequada para os que pretendem atuar nesta função. O fato é que não há investimento adequado em formação
de futuros profissionais, nesta área. Nas universidades, nos cursos de cinema e de audiovisual, a formação em Direção de Arte
tem sido rasa, insuficiente ou equivocada. Ou não há a disciplina
de Direção de Arte nas grades curriculares destes cursos; ou ela
consta da grade, mas é opcional, o que pode dar aos alunos a falsa impressão de que ela seja menos importante e necessária do
que as outras; ou ainda, que, mesmo aqueles que têm interesse
em formarem-se com outras habilitações, não precisam adquirir
os conhecimentos referentes a esta competência. Em outros casos, há a disciplina de Direção de Arte, entre as matérias obriga-

340 O único curso de graduação em Direção de Arte no país se encontra na Universidade Federal de Goiás. Possui em sua grade curricular boa parte das disciplinas
da graduação em Artes Cênicas, mas inclui também conhecimentos voltados para
a área da fotografia, que ultrapassam a esfera do teatro. A descrição do curso, que
se chama Direção e Produção de Arte, se encontra disponível em: <https://www.
ufg.br/n/60685-direcao-e-producao-de-arte> E a grade curricular se encontra
disponível em: <https://emac.ufg.br/up/269/o/matriz_direcao_08.08.2014.pdf>
Acesso: 17 fev. 2015.

Sem pretender discutir a fundo este assunto, pudemos
perceber que algumas confusões têm acontecido. Há uma diferença nos modos de atuação de alguns dos profissionais de cinema e de TV com funções de mesmo nome (como a própria
direção de arte). Estes, às vezes, transitam de um suporte a outro. Principalmente em se tratando de profissionais menos experientes, verifica-se que podem estar trazendo algumas confusões para o mercado de trabalho.
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Aqueles que se interessam pelo assunto e têm vontade de
se encaminhar para a área, geralmente têm dificuldade de entender qual curso devem escolher, uma vez que há uma carência
de cursos de graduação em Direção de Arte no país340. A maior
parte dessas pessoas hesita entre escolher os cursos de: cinema,
audiovisual, artes cênicas, desenho industrial, artes plásticas e
arquitetura. Dentre estes, qual o melhor a escolher? Arquitetura
parece ser uma boa opção, mas faltaria ao profissional toda uma
bagagem referente ao ator, ao texto, à fotografia, que o arquiteto não tem. Cinema e audiovisual seriam interessantes opções
também, pois o diretor de arte precisa dos conhecimentos sobre
câmeras e lentes que este curso oferece, além de roteiro e dramaturgia, direção de atores, mas a disciplina de direção de arte,
em geral, é dada nesses cursos de maneira tão rápida dentro de
toda a grade, que o aprendizado sobre este assunto acaba sendo insuficiente. Com os outros cursos, acontece mais ou menos
o mesmo – todos os que foram citados oferecem pontos a favor,

mas muitos outros pontos desfavoráveis. Disto resulta que a formação do diretor de arte é, de forma geral, sempre híbrida, tortuosa e lacunar. Cada um faz sua própria formação, da melhor
maneira que pode, tentando reunir, por conta própria, o maior
número de ferramentas necessárias para o trabalho.
Sobre o assunto, o cenógrafo e diretor de arte Mário Monteiro, que também teve uma formação mista, comenta:

O que está mais próximo, talvez seja o trabalho do
arquiteto. Porque ele tem, pelo menos, essa visão espacial, do volume, da construção em si. Na verdade,
você tem que ter uma larga experiência disso. Para
você construir um cenário, você tem que conhecer
profundamente todos aqueles princípios da arquitetura, porque senão você vai fazer um cenário completamente falso.
Agora, o arquiteto também é meio duro, ao mesmo
tempo. Eu estudei três anos de arquitetura, mas, na
realidade, o curso que funcionou mais para mim foi
o Liceu de Artes e Ofícios que eu fiz. É um curso em
que você tinha, inclusive, aulas de cenografia, aulas
de desenho de mobiliário, estilos de móveis, estilos
de arte decorativa... Essa escola, infelizmente, ela
acabou aqui no Rio, porque era uma espécie de escola de Desenho Industrial da época. Só que era voltada um pouco para a Cenografia, porque tinha até
cenógrafos que eram professores da escola e tudo.341

O que foi apontado releva competências importantes ofe341 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.

recidas pelos cursos de arquitetura e desenho industrial, mas
sugere também que nenhuma dessas formações parece ser completamente satisfatória. Nenhuma delas, tomada isoladamente,
atende a todas as necessidades formativas do diretor de arte.
O cenógrafo e diretor de arte, João Irênio, valoriza também o trabalho do artesão. Ele teve, além da formação superior,
um aprendizado muito particular, desenvolvido junto ao seu
pai, que fora cenógrafo. Sendo assim, ele aprendeu a valorizar
o conhecimento de todos os detalhes da profissão, não somente
aqueles diretamente ligados aos afazeres do cenógrafo especificamente, conforme destacou:
O meu pai [Irênio Maia] era cenógrafo, diretor de
arte e figurinista. [...]Com 15 ou 16 anos, a gente começou a trabalhar junto, ele me formou nos vários
segmentos da cenografia. Eu trabalhei até como ajudante de carpintaria, e dali, como carpinteiro, eu fui
aprendendo a recortar, a montar, a pregar, a como
fazer e como calcular uma estrutura. Depois da carpintaria, eu passei para a pintura – “pintura lisa” e
“pintura de arte” – escultura, e as coisas começaram
a se incrementar um pouco. Aí, por fim, eu fui fazer produção cenográfica, que é o momento em que
você dá todo o suporte pra toda a equipe poder executar aquele trabalho. Ele, na verdade, foi me “costurando” por trás da cenografia, me dando todas as
ferramentas para que no futuro eu pudesse me concentrar no que realmente a gente está discutindo
aqui, que é o segmento do cenógrafo, do diretor de
arte, quanto à elaboração do personagem. É basicamente, toda essa bagagem que eu acho que você precisa ter de qualquer forma. Você precisa ser um bom
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artesão. Você precisa ter a realidade, precisa conhecer os materiais.342

Sobre o conhecimento de softwares e programas digitais
de planejamento técnico de cenografia, todos os entrevistados
são unânimes em dizer que são importantes e que utilizam estas
ferramentas para tornar o trabalho mais ágil. Fica claro, portanto, a importância deste conhecimento. Entretanto, todos fizeram
questão de dizer, também, que não “aposentaram” completamente os trabalhos manuais como o desenho à mão e a maquete física, quando a situação exige, por alguma razão. João Irênio,
por exemplo, valoriza tanto a interferência dos acasos que, às
vezes, chega a preferir trabalhar com um programa de resolução
mais simples, só porque podem surgir efeitos menos calculados:
Eu desenho – desenho no computador e à mão. Faço
maquete e estou aberto a essas novas mídias, né?
Mas, o mais engraçado é que eu acabei me adequando aos programas mais domésticos. Então, hoje você
tem 3D Max, tem um monte de coisa, e eu trabalho
no Corel. E detalho no Corel, faço as minhas apresentações no Corel. Porque é um programa que eu
posso roubar na medida... [risos] Ele erra, às vezes.
Então, para mim, ele está ótimo! Eu já consegui fazer
muita coisa bacana através do erro dele. Mas trabalho com os outros também, que são mais precisos.343

342 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
343 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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O comentário combina com outra colocação feita por ele
sobre a mistura entre o artesanal e o tecnológico nos trabalhos
de Luiz Fernando, alegando que a cenografia em si é uma atividade atrelada a um certo “arcaísmo”, muito afeito ao acabamento manual:
Você misturar o arcaico com a tecnologia de ponta,
isso eu acho que é muito interessante. Eu acredito
que, inclusive, a cenografia, ela sempre será arcaica.
[...] Por isso que, inclusive, o Luiz Fernando traz os
artistas plásticos para trabalhar em suas obras. Isso
também é interessante.344

Seria necessário, talvez, um curso que unisse saberes tecnológicos e artesanais, técnicos e artísticos, e não só, pois há ainda outras matérias teóricas de construção de linguagem e repertório, bastante importantes.

Para tentar contornar a situação, têm sido montados cursos livres de Direção de Arte em escolas, associações e oficinas
culturais. São cursos de curta duração, que também podem ser
encontrados em outros países. Eles têm muita procura, devido a
toda esta problemática instalada. Mas, devido à sua duração, não
se pode considerar que, apenas eles, possam vir a formar, adequadamente, diretores de arte.
A diretora de arte e cenógrafa, Lia Renha, comenta que estes cursos servem para agregar mais informação e experiência a
344 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.

quem já tem a formação básica de Cenografia, mas não resolvem
a formação de quem ainda é incipiente. Destaca, ao abordar a
questão, o problema de se ignorar a complexidade desta atividade:
A pessoa não sabe nem que [cenografia] é um curso superior! E aí não sabe o que não sabe! Não tem
ideia! Pensa que cenografia... Aliás, a cenografia todo
mundo “deleta”, porque pensa, “cenografia precisa
desenhar, projetar, e daí é melhor direção de arte”.
Eu quero ser diretor de arte! Parece que é mais fácil!
Todo mundo quer ser diretor de arte, aí faz um curso... Pode fazer o curso com um belga! Porque tem
cursos no mundo inteiro para quem já é, inclusive,
diretor de arte, ou cenógrafo. Se já tem prática, faz
um curso e agrega. Mas é como eu te falei. Eu radicalizei, mas é mesma coisa que você ter um curso
de medicina que pudesse escolher fazer em 45 dias...
De engenharia... Entendeu? Como é que uma pessoa
vai ter uma formação de arquitetura ou de cenografia nesse tempo? Arquitetura são 5 anos de estudo
no mínimo!345

nuam não resolvendo a questão da formação. Formam “especialistas em direção de arte” que não estarão preparados para
resolver palpavelmente o dia-a-dia da profissão.

Lia Renha chama a atenção para o fato de não haver muitos cursos de Cenografia no Brasil e defende a trajetória a ser
cumprida pelos pretendentes à mesma profissão que ela:
Você precisa ter a formação acadêmica em escola superior e, primeiro, pra ser diretor de arte, você obrigatoriamente tem que ser cenógrafo. E, para você
ser cenógrafo, tem que fazer uma escola superior de
Cenografia. Existe no Rio de Janeiro, a da UFRJ e a da
UNIRIO. Ou então, você pode se formar em Arquitetura, Desenho Industrial. Se você tiver essa formação acadêmica, você ainda não está pronto porque,
para ser cenógrafo você precisa ter talvez três trabalhos em longa-metragem, como assistente de cenografia, além de ter feito a escola de Cenografia. É
como qualquer profissão. Aí, para você assinar como
diretor de arte você precisa ter feito três longas metragens, assinando como cenógrafo346.

Outra saída, buscada por algumas escolas, são os cursos
de Especialização em Direção de Arte. Entretanto, com disciplinas extremamente curtas, em que não há tempo para verticalizar em muitas questões importantes, nem tampouco de cobrar
entendimento aprofundado dos alunos acerca do que é oferecido, estes cursos padecem da mesma superficialidade. Conti-

Da falta de uma formação adequada, saem diretores
de arte “mancos” em diversos saberes importantes, que podem comprometer seriamente o trabalho de toda uma equipe
ou mesmo gerar constrangimento para o próprio profissional,
diante de algum grande equívoco cometido.

345 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.

346 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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A diretora de arte, Vera Hambuger, em sua recente publicação acerca da direção de arte no cinema nacional, corrobora
com estes pensamentos ao afirmar sobre esta questão:
Muitos diretores de arte brasileiros possuem formação acadêmica, principalmente nos campos da arquitetura, design e artes plásticas, aprendendo na
prática as particularidades da linguagem cinematográfica, outros são inteiramente autodidatas; raros,
porém, são aqueles oriundos de faculdades de cinema. Seu repertório exige familiaridade com diferentes áreas do conhecimento, dispersas nos currículos de cursos de nível superior no país, obrigando o
futuro profissional a procurar, por si, caminhos que
complementem seus estudos. (HAMBURGER, 2014.
p.53)

O comentário reforça o fato de que muitos dos saberes
acabam sendo aprendidos na prática, o que realmente não é o
ideal. Se raros são aqueles que vem de faculdades de cinema, e
muitos vêm da arquitetura, do design e das artes plásticas, então
estes desconhecem elementos fundamentais da linguagem cinematográfica e da fotografia. Isto é, caso não tenham buscado este
conhecimento por outras vias acessórias.
Como um profissional ainda em reconhecimento, não parece nem sequer estar suficientemente amparado no mercado
de trabalho conforme afirmou a mesma diretora de arte em seguida:
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Oficialmente, o Ministério do Trabalho apresenta
algumas exigências para o registro profissional, todavia nem todas as responsabilidades e direitos do
diretor de arte são contemplados pelas leis. É ainda
uma profissão em reconhecimento; provoca discussão sobre seu papel e significado, possui uma legislação frouxa e encontra, muitas vezes, situações intrincadas no dia a dia de trabalho, em confronto com
a equipe ou com as empresas produtoras. (HAMBURGER, 2014. p.53)

As dificuldades encontradas são muitas, mas a situação
piora quando, sem a formação adequada, os profissionais não
sabem como resolver as mais diversas questões. Como a cenografia é um conhecimento fundamental ao diretor de arte, Lia
Renha frisa que ao entender sobre a “grafia da cena”, ele precisa
entender de todas as outras funções que este saber contém, e
que atuam na escrita da cena:
O negócio é o seguinte, um cenógrafo contém a produção de arte. Um cenógrafo com formação. Eu já
tive uma “crise de figurino” que eu e meu assistente
desenhamos o figurino inteiro! (Esse que fez comigo
o shooting board do Auto da Compadecida.) A gente sabe o conceito do personagem! Desenha a roupa
dele! Entendeu? Um cenógrafo, com a formação que
eu estou falando que ele tem que ter, contém a produção de arte, tanto que ele coordena a produção de
arte. Como um diretor de arte coordena o produtor
de arte.347
347 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.

Na televisão, onde não há um diretor de arte que atue
como este profissional o faz no cinema, não há, muitas vezes,
quem faça a amarração conceitual com os figurinistas, caracterizadores e cenógrafos, se o diretor, mesmo, não o faz. Como o
figurino, o cenário e a caracterização não são funções autônomas dentro de um trabalho, se não forem costuradas, não haverá uma ideia exposta e, logo, nenhuma estética. Sobre esta difícil situação, Lia expôs o constrangimento pelo qual profissionais
televisivos já passaram devido à falta de coerência de seu trabalho com o todo, na ausência de um diretor de arte que fizesse a
amarração de conceito:
Diretor de arte na televisão não tem, em nenhuma
delas [emissoras]. Só tinha eu fazendo isso. [...] Primeiro, eu fazia sem assinar porque o povo da TV
não deixava. É claro que eu fazia, porque eu estava
no cinema há anos, já era diretora de arte no cinema
brasileiro, eu fazia direção de arte na TV Globo, ela
querendo ou não. E ela não sabia nem o que que eu
estava fazendo. [...]
Eu trabalhei com várias equipes explicando, “Olha,
precisa entrar no conceito, então vamos trabalhar
junto...” Não pode figurinista achar o que quer... Porque [sem adequação] demitiam as pessoas. Entravam, assim, no estúdio, começava a fazer gravação
de novela, por exemplo, e demitia a figurinista! Ela
não tem culpa nenhuma! Não estava montando o figurino com nada, o figurino foi por um caminho, a
cenografia foi pro outro, a direção vai pra outro e o
texto vai pra outro, ainda por cima. Aí, demitem al-

guém – uma hora é o cenógrafo, outra hora é o figurinista. Não é culpa de ninguém: falta ligar tudo isso
no mesmo caminho.348

Outra dificuldade é gerada pelo conhecimento insuficiente acerca das funções do departamento de direção de arte e pelo
trânsito destes profissionais entre o cinema e a televisão. Isto
se deve ao fato de algumas destas funções terem mesmo nome,
mas atuarem de forma diferente em um e em outro meio, o que
exige um certo “jogo de cintura”. Mas no decorrer do tempo, surgiram também novas nomenclaturas, o que na opinião da diretora de arte gerou ainda mais confusão:
É, agora os produtores de cenografia mudaram o
nome também, que nem os produtores de objeto fizeram [estes são chamados produtores de arte na
TV]. Todo mundo passa para a palavra arte. Sabe por
quê? Porque fica pastoso! Fica impossível de compreender!
Produção de cenografia agora virou coordenação de
arte. [...] Quando chama coordenação de arte, pronto,
ninguém entende mais nada! “Coordenador” parece
que é chefe até do diretor de arte, dos cenógrafos...
Não, não, não... É uma pessoa que tem que produzir,
apoiar aquela equipe que está trabalhando, chamando os fornecedores, pegando os orçamentos, conseguindo permutas.
Resultado: virou um caos porque agora tem problema de poder.
[...] Todo mundo está sem formação pra aquilo... É

348 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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uma bagunça danada e pra fazer o trabalho está ficando super difícil, desgastante, porque virou um
carreirismo!349

A falta de entendimento, por parte dos outros membros
da equipe, acerca do que é da alçada do diretor de arte, também
gera problemas. Por exemplo, sabe-se que, geralmente, questões
de enquadramento devem ser decididas em conjunto – diretor,
diretor de arte e diretor de fotografia. Nas equipes brasileiras
de cinema, é comum que decisões acerca disto sejam atribuídas
mais ao diretor e ao diretor de fotografia. No entanto, reforçando as responsabilidades conferidas a este profissional pelo estilo
de escola americana de cinema, Lia relata um caso relativamente
recente, trabalhando ao lado de um profissional internacional,
Ueli Stieger, no filme Nosso Lar (2010), de Wagner de Assis:
O que a gente chama de diretor de arte aqui, eles
chamam de production designer, mas faz a mesma
coisa. Tem que fazer a mesma coisa. O que eu faço
é production design. Quando eu estou trabalhando
com americanos, como em no Nosso Lar, eles só esperam que eu faça, é lógico, o meu trabalho. Aliás,
tem uma “cena” ótima, lá eu trabalhei com o Ueli
Stieger [diretor de fotografia]. A direção ficou pedindo pra ele falar onde estava a câmera e ele parou no
meio de uma locação em Brasília e deu um ataque:
“Isso não é comigo, isso é com a Lia!” Que é comigo a
grafia da cena, o endereço da cena, é claro que eu sei.
[...] Quando ele deu esse ataque, com toda a razão,
349 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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ele estava ficando “de saco cheio”, pois está errado, a
equipe está falando com ele coisa que tem que falar
comigo! Então, no Brasil, está ficando uma confusão
tão grande que até o cinema que tem a equipe feita,
já está sofrendo essa confusão da televisão, em que
não existe direção de arte.350

Fica evidente, no relato, o desconhecimento de quais são
as responsabilidades do diretor de arte, segundo o modo de produção americano, por parte da equipe nacional.
Ainda sobre estas inter-relações da direção de arte e da
direção de fotografia, pode-se falar sobre o cuidado necessário
na escolha das locações, que passa por questões da fotografia,
incluindo iluminação, câmeras e lentes. Um conhecimento geralmente pouco vinculado à direção de arte pelas nossas escolas:
Direção de arte não é “colocar florzinha”, pintar e ficar bonitinha a locação. A locação, às vezes,
você tem que olhar. [...] Você não pode pensar no
olho ao vivo. Não é assim que a gente pensa, que a
gente raciocina. Quando você olha uma locação, você
tem que ver através da lente para responder por ela.
Tem umas que são esquisitas, tem vezes que o diretor fala, “não sei porque a Lia está escolhendo isso”.
Eu estou vendo como ela vai ficar, ela tem potencial!
A gente vai interferir, tem que interferir. É muito
raro uma locação assim, tão pronta... Você tem que
virá-la para aquela história, para as lentes.351
350 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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está alterando, senão você não vai propor isso.352

A colocação de Lia deixa clara a necessidade de que o diretor de arte tenha um conhecimento razoavelmente aprofundado
acerca desses assuntos. Trata-se mesmo de mais uma de suas
competências técnicas.

Outro conhecimento necessário é o que diz respeito ao
bom aproveitamento de um orçamento, um pensamento de produção. Segundo a escola americana de cinema, este é um raciocínio que está embutido na função de production design. Quando
pergunto a Lia Renha se o pensamento de produção deve estar
entre as responsabilidades do diretor de arte, ela afirma:
Totalmente. E está incluído na função. Por exemplo,
eu leio um texto. [...] Primeira coisa, eu tenho que
ver a quantidade de [cenas] externas com a quantidade de [cenas] de estúdio. Preciso saber o tempo
das cenas, porque eu vou falar: olha, essa cena aqui
não é estúdio, é locação. “Ah, por quê? ”. Porque o
tempo dela é tal, ela só tem uma vez... Ou então, leio
tudo, aí eu vejo que tem um apartamento que está
com uma cena no quarto, outra no banheiro, e outra
na cozinha. Eu vou ler direitinho. Faço a minha decupagem, chego e proponho ao diretor: Vamos tirar
essa cozinha? Porque tem cenas em que a cozinha é
mais importante, mas, no caso, aqui, não era. Então,
esse diálogo pode ser feito na sala. Porque cozinha é
área molhada e custa uma fortuna. E teria sido gasto
à toa. Mas, “dramaticamente” você tem que saber.
Você tem que saber se “dramaticamente” não

Ao mencionar a habilidade com a produção dos cenários,
Lia acaba mencionando uma outra habilidade muito importante
da direção de arte que é o conhecimento sobre o texto. Ela enfatiza, em nossa conversa, a importância de ter estudado muito,
desde pequena, interpretação de texto, para o bom desempenho
da sua profissão.
Nesse sentido, é necessário, finalmente, comentar sobre a
dificuldade de entendimento de texto que muitos têm no Brasil.
Uma dificuldade de leitura que perpassa tanto a interpretação
do texto verbal quanto do texto imagético e do audiovisual. O falso aprendizado da leitura comumente se dá na escola quando os
alunos “entendem” a soma das letras na formação das palavras,
sem compreenderem o que exatamente tais palavras juntas significam.
Isto é uma reflexão seríssima a meu ver, pois pode ser observada nas escolas superiores de modo geral, e junto aos alunos
de cinema e audiovisual. Em minhas atividades, como docente
de graduação e pós-graduação, sempre que são dados textos literários aos alunos para que eles desenvolvam uma dramaturgia visual, há muita dificuldade de interpretação. Os alunos não
compreendem bem o significado dos textos. E, muito pior, costumam não perceber que possuem esse déficit de leitura. Sempre
é preciso muito exercício de provocação de seu entendimento,
para que cheguem a compreender os significados mais a fundo.
352 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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O problema é de linguagem – e é da ordem da leitura e da
construção. Não conseguem ler, como não conseguem se expressar. Não conseguem compreender o sentido construído nos textos literários para, então, propor uma transcriação visual para
aquelas ideias. E, também, não conseguem articular as ferramentas plástico-visuais para expressar um pensamento.

No fundo, como disse Luiz Fernando Carvalho, não há estética sem ética, isto é, sem que haja um pensamento por trás. Se
a pessoa não é capaz de articular seu próprio pensamento para
expressá-lo, isto irá se refletir na estética de sua expressão, ou
seja, na forma que suas ideias irão tomar.
É um problema muito sério por ser de ordem tão básica e
por afetar qualquer área, dificultando e restringindo o trânsito
das pessoas em sociedade. Mas é certo que influi, principalmente,
sobre as áreas da comunicação e das artes.

Sendo assim, há duas perguntas importantes. A primeira
é: como serão os futuros diretores e diretores de arte, vindos
desse contexto de deficiência? E a segunda: isto já não estaria
acontecendo nos campos artísticos que dependem da elaboração da imagem – hoje?
O problema da ausência de articulação de linguagem se
reflete também na capacidade que o público tem de apreciação
das obras artísticas. O público está por demais habituado aos
formatos já conhecidos e há poucos estímulos de linguagem. O
que há é uma “enxurrada” de imagens por toda parte, destituída de conteúdo, caráter, identidade. Isto só anestesia o olhar
das pessoas que continuam não refletindo sobre coisa alguma.
468

Este contexto, só aumenta o valor artístico e, mesmo pedagógico, como o próprio diretor Luiz Fernando Carvalho afirma, das
obras abordadas por esta pesquisa.

Há muitas necessidades a serem atendidas nessa formação. Se não forem supridas todas elas, das mais básicas às mais
sofisticadas, não se tem um profissional de direção de arte completo. A configuração, como se encontra nos dias de hoje, faz
com que cada um busque completar a sua formação da melhor
forma que lhe é possível. Os cursos especificamente voltados ao
assunto, ou à Cenografia, em nível superior, são muito poucos no
país e insuficientes ainda para dar conta de toda a demanda de
jovens estudantes que buscam por este conhecimento.

Expondo a importância de diretores e diretores de arte terem um pensamento visual, o cenógrafo, figurinista e diretor de
arte português, Antonio Casemiro, bem lembrou a importância
da construção do próprio repertório quando comentou sobre estes dois profissionais: “se ele tem uma boa cultura, se for culturalmente preparado, ele tem uma boa visualização do espaço.”353
Antonio alerta para a influência, portanto, de um bom preparo,
que é amplo, para se trabalhar com as imagens.
A figurinista Luciana Buarque também menciona algumas
questões que apontam para esse mesmo bom preparo ao destacar conhecimentos fundamentais à sua profissão e à do diretor
de arte:

353 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.

Uma formação literária, porque a literatura é onde
os personagens estão mais bem conceituados e estabelecidos. Quando você lê uma história, [...] é o que
tem de mais profundo para você visualizar. [...] essa
atenção com a obra literária é o princípio de tudo.
O conhecimento histórico é importante, de modo
geral, porque seja um figurino contemporâneo, seja
um figurino “de época”, você tem que entender de
que momento você está falando. Aquele personagem
está inserido nesse contexto.
O conhecimento geográfico [antropológico, etnológico, cultural] também, porque isso altera até
a modelagem do vestuário que você vai criar para
aquele personagem. [...]
Um pouco de psicologia354, pra você entender e ir
muito fundo naquele personagem. Então, é quase
que um entendimento da vida mesmo, não é? Porque você vai criar um indivíduo ali, plasticamente.355

A formação de Luciana se deu de forma autônoma e híbrida como a de outros profissionais citados, nos chamando a
atenção para o fato de que também a formação de figurinistas e
cenógrafos muitas vezes é tortuosa e depende muito dos esforços de cada um.356 Quando a questionei sobre qual deveria ser
a formação superior do figurinista, ela parece se ressentir um

354 A diretora de arte, Lia Renha, chegara mesmo a desenvolver uma formação em
psicologia, porque considerou este conhecimento interessante para uma composição mais completa de sua profissão. Beth Filipecki também apontara a importância
do conhecimento da psicologia e destacara a obra de Gustav Jung, principalmente
O Livro Vermelho.
355 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
356 Luciana é formada em História e iniciou seus trabalhos com figurino ao lado de
um artista plástico recifense.

pouco por não tê-la tido:
Eu não sou formada apropriadamente, digamos
assim, [risos] então eu não saberia teorizar sobre
isso. O que eu posso dizer que para mim foi importante, foi entender que o figurino é a construção de um personagem e não uma criação de
roupa ou de um vestuário. [...] Esse conhecimento, eu acho que é o mais importante como princípio
para você se tornar um figurinista. Agora, a formação acadêmica [em figurino], eu nem saberia responder, porque eu não tive [risos].357

Falando também sobre a formação do figurinista, Thanara Shönardie comenta de algo que ela sente falta neste processo, que é o desenvolvimento de uma relação mais íntima com os
materiais. Pois esta relação, em seu caso, ela desenvolveu sozinha, num período pós faculdade:
Falando também do que eu sinto falta na formação
para o figurinista seria realmente [...] esse contato
com o material. Eu fiquei 10 anos só criando e confeccionando roupas, experimentando, desenvolvendo novas formas. Normalmente, as pessoas não têm
essa possibilidade de experimentar e acabam indo
mais adiante sem saber o que pedir para um contra-mestre, sem saber como orientar uma costureira para o que se quer. E aí, acabam fazendo só um
desenho. E esse desenho é frustrante quando vol-

357 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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ta, porque ele volta com uma visão do profissional
que está confeccionando. Tanto a visão do modelista
quanto a da costureira, não são exatamente a visão
que o figurinista tem. Ele precisa saber pedir e explicar exatamente o que ele quer no detalhe, no acabamento, no forro, no material que vai por dentro para
estruturar. E nisso entra o conhecimento do próprio
material.358

A fala de Thanara se refere à formação do figurinista, mas
poderia facilmente ser estendida para a esfera do diretor de arte.
Beth Filipecki, considerando que hoje em dia já há uma
maior sistematização do ensino do figurino, destacou nesta formação os conhecimentos técnicos:

Hoje, eu acho que a formação já está mais sistematizada e as universidades já estão tratando o figurino
de uma outra forma. Mas eu acho que a busca do conhecimento é fundamental, e se você não tiver ferramentas técnicas, você vai ficar sem poder expor as
suas ideias. Então, eu acredito numa boa formação
técnica, a princípio, pra fortalecer os conceitos.359

Logo em seguida, ao remeter à sua própria formação,
Beth fala de seus mestres e ressalta também o caráter imprescindível de uma boa orientação na carreira de um profissional.
Além disso, salienta a importância de se continuar a enriquecer
358 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
359 Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.
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esta “bagagem cultural” de diversas formas, num processo contínuo ao longo de toda a carreira, o que, exatamente como ela
expõe, faz toda a diferença:
Eu tenho uma formação que é da Escola de Belas Artes (do Rio de Janeiro). Eu aprendi a gostar de figurino através dos retratos, através da arte [plástica].
Aprendi a apreciar e a distinguir os artistas - é a minha praia. Eu continuo gostando muito, principalmente das épocas, das escolas artísticas, eu gosto de
História da Arte. Adoro viajar e rever! Acho que tudo
isso faz com que você amplie um universo que “plantaram” lá atrás, né?
Meus professores me deram um caminho que eu
continuo tentando buscar. Pra quem foi aluna do Hélio Eichbauer... ele abriu meu mundo! Meu mundo da
percepção é fantástico. Eu nunca vou esquecer este
grande mestre. Meus mestres foram fundamentais.
[...] E a história da arte ficou no meu coração.
Cada vez que eu viajo, eu penso em como foi importante essa formação. Se você não está bem orientada, você nada em águas equivocadas. E eu
acredito que eu sei fazer boas leituras por essa
distinção.

[...] Porque o que eu acredito, firmemente, é que se
você faz um mergulho, se você busca, isso vai voltar para você. Uma hora vai aparecer um trabalho
maravilhoso, que você vai usar tudo aquilo de uma
forma muito poética. A distância te ajuda a ver aqui-

lo de uma outra maneira, inclusive. Então, tem uma
lapidação natural. Acho que tem que ter vivência,
tem que ter viagem, tem que ter estudo, tem que
ter amigos certos, tem que ter interesses certos!
A gente vê hoje tanta publicação, tanta coisa!360

Os elementos primordiais levantados por Beth Filipecki
para a boa formação do figurinista, corroboram com aqueles levantados por todos os outros profissionais – para a formação
do figurinista, ou do cenógrafo, ou do diretor de arte. Os comentários de Beth destacam tanto a relevância da compreensão da
história e dos conhecimentos teóricos acerca de diversas áreas,
como a dos conhecimentos práticos, materiais, desenvolvidos
nas oficinas da própria faculdade, e nas experiências empreendidas nos trabalhos futuros, em que se pode aplicar e aprimorar
aqueles conhecimentos adquiridos.

No entanto, diante de tudo o que foi posto, o que é preciso pontuar ainda é que, mesmo sabendo tudo o que idealmente
precisa ser feito nas universidades para que seja oferecida essa
qualidade de formação, nada disso é feito ou, é feito, mas de maneira ineficaz, ou incompleta.
O que se enfrenta são problemas de ordem administrativa dentro das universidades, que precisam ser combatidos. Os
processos de avaliação de novos projetos propondo novos cursos, ou modificações em grades curriculares, muitas vezes não
vingam porque nem sempre as equipes, como um todo, estão,
efetivamente, comprometidas em implementar as ideias proje360 [Grifos da autora]. Entrevista concedida a esta pesquisa, em outubro de 2013.

tadas no papel.

Não parece haver, por parte de todos, um interesse sincero em estabelecer uma reflexão sobre a formação do profissional porque esses processos podem levar algum tempo e demandar uma dedicação de longo prazo e podem custar muito esforço
por parte de todos os envolvidos.

A falta de comprometimento daqueles que ocupam um lugar que exige exatamente a postura contrária, é um dos piores
entraves à melhoria do ensino e à concretização de novos projetos, que possam, inclusive, implementar novos cursos. Isto se dá
na esfera das universidades públicas e privadas.

A diferença é que na esfera das universidades particulares,
além de nem todos os profissionais estarem realmente comprometidos com a formação dos alunos e com a reflexão que promoveria mudanças no ensino, há também outra óbvia dificuldade. A
de que os diretores dessas escolas estão pensando nos lucros. E
não apenas em viabilizá-los, mas preocupados com que eles sejam altos, vetando o que não se enquadra nesta categoria.
Outra dificuldade ainda é o fato de que muitas universidades privadas estão sendo compradas por núcleos de ensino
estrangeiros que também visam altos lucros. Isto uniformiza o
trato inadequado que se dá às questões pedagógicas no ensino
superior particular e delega o espaço de reflexão cada vez mais a
outros domínios, que não os nossos próprios. O resultado disto é
que só se seguem regras impostas, sem que se possa questioná-las, alterá-las ou transformá-las em benefício de outros propósitos que não sejam apenas os lucrativos.
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Seria uma utopia imaginar que conseguiremos um dia alcançar um ensino capaz de formar adequadamente diretores de
arte e outros membros desta equipe? Penso que, em vista da dificuldade de se pensar nas formas ideais de ensino e implementá-las nas faculdades, é mesmo mais natural que se desista. Mas,
lembrando da postura utópica sustentada por Luiz Fernando
Carvalho, também não seria mais natural que não se remasse
contra a maré das produções televisivas?
Se não tentarmos nos aproximar da utopia das realizações
que julgamos necessárias, mesmo as que nos parecem tão longínquas, não sairemos do lugar e, disto, não seremos capazes.
Retomando um pensamento de Eduardo Galleano, para
que serve a utopia? “A utopia nos serve para caminhar.” Se nós
mesmos chegaremos ao ponto que buscamos, não se sabe, mas é
preciso persegui-lo, ainda que a duras penas.
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