
1 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E 

LITERÁRIOS EM INGLÊS 

 

 

 

CRISTIANE TOLEDO MARIA 

 

 

 

O cinema de Ken Loach e a refuncionalização 

de materiais estético-políticos 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2010 



2 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E 

LITERÁRIOS EM INGLÊS 

 

 

O cinema de Ken Loach e a refuncionalização  

de materiais estético-políticos 

 

 

 

Cristiane Toledo Maria  

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos Lingüísticos e Literários em 

Inglês do Departamento de Letras Modernas da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo, para obtenção do 

título de Mestre em Letras. 

 

Orientador: Prof. Marcos César de Paula Soares 

 

São Paulo 

2010 



3 
 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE  

TRABALHO POR MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE  

ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Catalogação na Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, Cristiane Toledo. 
 

O cinema de Ken Loach e a refuncionalização de 
materiais estético-políticos / Cristiane Toledo Maria ; 
orientador Marcos César de Paula Soares. -- São Paulo, 
2010. 

158 f. : il. 
 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo. Departamento de Letras Modernas. Área de 
concentração: Estudos Linguísticos e Literários em Inglês. 
 

1. Loach, Ken (1936- ). 2. Cinema - Inglaterra. 3. 
Marxismo. 4. Luta de Classes I. Título. II. Soares, Marcos 
César de Paula. 

CDD 791.430942 

 

 



5 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Nome: Maria, Cristiane Toledo 

Título: O cinema de Ken Loach e a refuncionalização de materiais estético-

políticos 

 

 

Dissertação de mestrado, pelo Departamento de Letras Modernas, 

Área de Estudos Lingüísticos e Literários em Inglês, da 

Universidade de São Paulo, sob orientação do Prof. Dr. Marcos 

César de Paula Soares. 

 

 

Aprovada em: 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. _____________________________________________________ 

Instituição:_______________________ Assinatura: ___________________ 

 

Prof. Dr. ______________________________________________________ 

Instituição:_______________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ______________________________________________________ 

Instituição:_______________________ Assinatura:____________________ 

 



6 
 

Agradecimentos 

 

Ao Marcos, pela orientação que vem desde a Iniciação Científica, pela confiança que 

sempre teve em meu trabalho, e por tudo que nosso tempo de convívio trouxe e ainda trará de 

aprendizado. Também por todos os filmes e livros emprestados, que facilitaram muito meu 

trabalho, e pelo incentivo dado para que eu estudasse as relações entre arte e política. 

À CAPES, pela bolsa concedida durante parte do mestrado, possibilitando maior 

dedicação à pesquisa.  

Aos funcionários do DLM, em especial à Edite, por toda a ajuda prestada durante 

esses anos. 

À professora Maria Elisa Cevasco, pela leitura e discussão de minha pesquisa durante 

a qualificação, e também pela importante participação que teve ao longo de minha graduação.   

Ao professor Francisco Alambert, pela ajuda durante a participação na qualificação de 

minha pesquisa, e também por ter me apresentado a obra de Ken Loach em 2005 e me 

incentivado a estudá-lo, mesmo que não se lembre de tal fato. 

A todos os que me convidaram a participar de comunicações, debates e outras 

atividades, tornando mais viva a discussão em torno dos filmes de Ken Loach, e tirando esta 

pesquisa da poeira e isolamento das prateleiras. Ao Marcos Fabris, por ter me convidado a 

palestrar no SENAC; ao Marcos Soares, por me dar a oportunidade de dar uma aula em seu 

curso de Literatura e Cinema; ao Centro Ángel Rama, pelo debate organizado sobre o filme 

Pão e Rosas; ao Desformas, onde pude apresentar parte de minha pesquisa; e ao grupo de 

mulheres Pão e Rosas, que organizou duas atividades sobre o Ken Loach em Campinas. 

Aos professores Sean Purdy, Bryan Palmer e Eduardo Morettin, que em conversas que 

tivemos deram dicas bibliográficas e informações preciosas para minha pesquisa. 

Ao Márcio, pela generosidade em me ajudar com uma revisão final atenta e criteriosa, 

aos 45 minutos do segundo tempo.  

A todos os professores (da pré-escola à pós-graduação) que contribuíram direta ou 

indiretamente para minha formação humanista. São tantos que seus nomes não caberiam aqui.  

Ao Ken Loach, não apenas pela generosidade em ter concedido seu tempo para uma 



7 
 

entrevista, mas principalmente pelo sentido que sua obra dá ao cinema.   

Ao grupo de estudos de Literatura e Cinema, por todas as discussões, críticas e 

conselhos dados em nossos encontros. Aprendemos muito com o trabalho dos colegas, e a 

pesquisa se torna menos solitária quando temos espaços como esse.  

À Patrulha da Ajuda (Elder, Elton, Neyde, Roberta, e a nova integrante Maíra), por 

todo o apoio e interesse demonstrado a cada linha discutida de meu trabalho, e por tudo que 

pude aprender ao ajudá-los em seus próprios trabalhos. Pela amizade que cresce a cada dia, e 

por todas as vezes que nossos encontros provaram que seis cabeças pensam melhor que uma, 

e que é possível criar relações verdadeiras dentro do mundo acadêmico.   

A todos os companheiros do Coletivo Agir e às experiências vividas até hoje, que me 

permitiram refletir sobre o que é aprender, ensinar e pensar sobre cultura e política. 

A todos os que participaram da elaboração e montagens da peça A vida de José 

Galileu, provavelmente o projeto mais inesquecível do qual fiz parte, responsável por grande 

parte das opiniões que carrego até hoje sobre o papel da arte e do conhecimento acadêmico. A 

todos os que apoiaram as apresentações desde 2005 até hoje, como Maria Silvia Betti, Daniel 

Puglia, EAGiLE, SINTUSP, dentre outros. 

Aos grandes amigos que não se vão com o tempo ou a distância: Elaine e Fernando. 

Ao Fernando, pelas conversas e desabafos durante esses anos todos. À Elaine, por tudo isso e 

também por cada página lida e comentada em detalhes. Pelos momentos em que discutimos 

textos ou filmes, pensamos em projetos para o futuro, ou descansamos na praia. Pelas pizzas, 

cervejas e confidências compartilhadas. Pelas palavras e pelo silêncio. Por me fazerem sentir 

menos “estranha no ninho” quando estamos juntos. 

Aos meus pais, pelo apoio material e afetivo durante toda a minha vida, mesmo sem 

entenderem algumas das minhas escolhas. Por acreditarem em mim desde sempre, e terem 

sacrificado muitas coisas para que eu tivesse alguns privilégios. À minha mãe, especialmente, 

pelo carinho e preocupação durante as conversas e desabafos diários. 

Por fim, ao Daniel. É difícil agradecer alguém que acompanhou cada passo dessa 

pesquisa e da minha vida nos últimos anos. Sem ele, esse trabalho teria sido muito diferente. 

Mesmo sem perceber, tornou-se quase co-autor dessa dissertação. Obrigada pelas inúmeras 

conversas, revisões, palpites. Por me ensinar que é preciso pensar dialeticamente sempre. 

Principalmente, por me revelar o sentido mais completo do companheirismo. 



8 
 

Resumo 

 

MARIA, Cristiane Toledo. O cinema de Ken Loach e a refuncionalização de materiais 

estético-políticos. 2010. 158 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Esta pesquisa visa compreender o projeto estético-político do cineasta inglês Ken Loach 

dentro da história da arte política, e como fruto de um processo histórico de crise da Esquerda 

e fragmentação da classe trabalhadora, intensificado durante a segunda metade do século XX. 

Observamos de que maneira a obra de Ken Loach estabelece relações entre a criação de uma 

forma que possua um resgate de elementos formais (como o melodrama, o naturalismo, o neo-

realismo italiano e a Czech New Wave) que teriam um potencial utópico em sua origem, e a 

busca por conteúdos que explicitem a luta de classes. A refuncionalização desses materiais 

estéticos o aproxima da concepção benjaminiana de História e dos pressupostos políticos do 

teatro épico de Bertolt Brecht. 

Os filmes usados como base para a análise são Terra e Liberdade (Land and Freedom, 1995) 

e Uma Canção para Carla (Carla's Song, 1996), filmes cujas temáticas enfatizam momentos 

de “verdadeiros estados de exceção”, como a guerra civil espanhola e a revolução 

nicaragüense. Além disso, ambos os filmes trazem à tona a discussão sobre o papel do cinema 

político, de suas possibilidades e limites dentro da indústria cultural e da conjuntura sócio-

histórica do final do século XX. 

 

Palavras-chave: 

 

Ken Loach  cinema político       marxismo     classe trabalhadora     cultura e sociedade 
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Abstract 

 

MARIA, Cristiane Toledo. The cinema of Ken Loach and the refunctionalization of 

aesthetic-political materials. 2010. 158 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

This research aims at understanding the aesthetical-political project of the English filmmaker 

Ken Loach in the course of the history of political art, and as a result of the historical process 

of crisis of the Left and fragmentation of the working class, intensified throughout the second 

half of the 20
th

 century. 

We observe the ways in which the work of Ken Loach establishes relations between the 

making of a form which possesses a rescue of formal elements (such as melodrama, 

naturalism, Italian neorealism and Czech New Wave) that have a utopian potential in their 

origin, and the search for themes that make the class struggle explicit. The refunctionalization 

of those aesthetical materials brings him closer to the Benjaminian conception of History and 

the political assumptions of the epic theater of Bertolt Brecht. 

The movies used as basis for the analysis are Land and Freedom (1995) and Carla’s Song 

(1996), movies whose themes emphasize moments of “real states of exception”, such as the 

Spanish civil war and the Nicaraguan revolution. Besides, both films bring about the 

discussion over the role of political cinema, its possibilities and limitations inside the cultural 

industry and the socio-historical conjuncture of the end of the 20
th

 century. 

 

Keywords: 

 

Ken Loach   political cinema   Marxism    working class           culture and society 

 

 



10 
 

Sumário 

 

Introdução ……………………………………....……………..………………….......11 

 

1. O cineasta e a crise .................................................................................................22 

 

1.1  Crise política.........................................................................................23 

1.2  Crise estética.........................................................................................35 

 

2. O projeto estético-político de Ken Loach ..............................................................43 

 

2.1 Os materiais constitutivos .....................................................................43 

 

2.1.1 O melodrama em Ken Loach ....................................................45 

2.1.2 O naturalismo em Ken Loach ...................................................67 

2.1.3 O neo-realismo italiano em Ken Loach ....................................88 

2.1.4 A Czech New Wave em Ken Loach ……………..…………..103 

2.1.5 Considerações sobre a refuncionalização................................112 

 

2.2 A memória como espaço de utopia .....................................................114 

 

3. Considerações sobre o projeto de Ken Loach ......................................................129 

 

Referências bibliográficas ..........................................................................................139 

 

Anexo 1 (Ilustrações) .................................................................................................144 

 

Anexo 2 (Entrevista com Ken Loach).........................................................................156 

 

 

 

 



11 
 

Introdução 

 

 

“A maioria das pessoas ignora a maior parte da poesia porque 

 a maior parte da poesia ignora a maioria das pessoas”. (Adrian Mitchell) 

 

“Não quero arte para poucos, da mesma forma que não quero  

educação para poucos, ou liberdade para poucos”. (William Morris) 

 

Ken Loach é um cineasta inglês famoso por seus filmes de cunho político esquerdista, 

nos quais os protagonistas são pertencentes à classe trabalhadora inglesa ou britânica. 

Considerado pela crítica uma voz dissidente em meio a uma vasta quantidade de filmes 

meramente comerciais – que apenas reproduzem o sistema e são incapazes de contestá-lo –, 

seus filmes são geralmente acusados pela mesma de carregarem em si a famosa “contradição 

forma-conteúdo”, ou seja, por serem progressistas em seus conteúdos e regressivos em sua 

forma. 

Ao tentarem rotulá-lo dentro de uma corrente estética específica, há classificações 

diversas, e até mesmo contraditórias, sobre os mesmos filmes. Alguns críticos, como Paul 

Dave, alegam que os filmes de Ken Loach “usam uma combinação de formas e estilos da 

tradição melodramática e naturalista, de forma a nos apresentar imagens das forças sócio-

econômicas presentes em nosso momento histórico”.
1
  

Jacob Leigh, ao estabelecer comparações entre a estética do cineasta e a 

melodramática, considera a obra de Ken Loach como uma espécie de “melodrama de 

protesto”, por expor a injustiça, estimular a conscientização e instigar o público a ativar um 

senso de indignação em relação às injustiças e atrocidades das autoridades contra um 

protagonista inocente (a típica vítima melodramática). Segundo o crítico, 

 

                                                           
1
Dave, P. Visions of England: class and culture in contemporary cinema. New York: Berg, 2006, p. 162. 

[tradução nossa] 
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Loach fez melodramas de protesto ao longo de sua carreira, de Cathy Come Home 

(1966) a Pão e Rosas (2000), usando uma variedade de estratégias que trazem um 

protesto político e social ao circuito comercial do cinema de ficção. O grau em que 

nós experenciamos seus filmes como propaganda política depende da intensidade 

com a qual o diretor e seus colaboradores têm conseguido integrar os recursos do 

melodrama de protesto com personagens e histórias que contêm convicção e 

plausibilidade. 
2
 

 

Em geral, os críticos mencionam que existem algumas diferenças fundamentais entre a 

estética tradicional do melodrama e a empregada por Ken Loach. Apesar de partirem de 

ambientes domésticos e focarem num protagonista enquanto indivíduo, além de possuírem um 

forte apelo às emoções do espectador, as histórias de Loach seriam, segundo George 

McKnight, “parábolas sem moral”.
3
 O autor defende que “Loach cria um tipo específico de 

parábola que dialoga politicamente com as inquietudes sociais e econômicas da estrutura 

social. É geralmente admitido que, para Loach, a moral deve ser encontrada no político”.
4
 

John Hill, outro crítico que discute a relação da obra de Loach com a estética 

melodramática, ressalta que o que separa o diretor do melodrama convencional é “a forma 

como ele desencoraja uma identificação extremamente emocional com os personagens 

enquanto insiste nas relações das ações desses indivíduos com o processo econômico e 

social”.
5
 

Seguindo essa relação estabelecida com a crítica ao seu contexto social, outros críticos 

apontam para o fato de a obra de Ken Loach se aproximar da estética naturalista, por retratar a 

vida dos personagens de forma realista e – às vezes – determinista. Deborah Knight menciona 

que os filmes do cineasta “exploram constantemente o curto espaço entre o artístico e o social, 

que é a característica principal do Naturalismo. [...] Os filmes de Loach exibem o mesmo tipo 

de experimentalismo encontrado nos romances de Zola”.
6
 

                                                           
 

2
 Leigh, J. The Cinema of Ken Loach: Art in the service of the People. London: Wallflower Press, 2002, p. 22. 

[tradução nossa] 
3
 McKnight, G. Ken Loach‟s domestic morality tales. In: Agent of Challenge and Defiance: The Films of Ken 

Loach. Westport: Greenwood Press, 1997, p. 97. [tradução nossa do termo usado pelo autor “morality tales 

without morals”. Por „parábola‟ é importante ter como definição a idéia de uma narrativa que possui um 

ensinamento moral que pode ser tanto implícito como explícito.] 
4
 McKnight, G. Ken Loach‟s domestic morality tales. op. cit, p. 97. 

5
 Hill, J. apud  Leigh, J. op. cit, p. 19. 

6
 Knight, D. Naturalism, narration and critical perspective: Ken Loach and the experimental method. In: 

McKnight, G. (ed.) op. cit, pp. 60-1.  
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Ao contrário de Deborah Knight, no entanto, a tradição da crítica
7
 desde os anos 1970, 

ao comentar sobre a obra de Ken Loach, acusa o uso de características naturalistas ou realistas 

como um ponto negativo da estética do cineasta. Por possuir também, segundo tal crítica, 

pouca auto-consciência formal e nos apresentar uma forma “direta demais”, ou “simples 

demais”, Loach estaria reproduzindo, por meio dessa escolha formal, um modelo alienante de 

pensamento e de arte.  

Finalmente, há outros críticos que se referem ao neo-realismo italiano e ao cinema 

tcheco (Czech New Wave) como fortes influências, já que o próprio Ken Loach menciona 

essas últimas como tais em diversas entrevistas. Há, também, menções às apropriações da 

linguagem documental e da linguagem televisiva em sua obra cinematográfica. George 

McKnight resume esse emaranhado de comparações na maneira como vê o conjunto da obra 

de Ken Loach: “uma diversidade de formas”. Para ele, “há ao mesmo tempo uma 

singularidade no trabalho de Loach no decorrer de sua carreira, especialmente na análise 

política para a qual os filmes chamam nossa atenção, e uma diversidade nas formas pelas 

quais ele tenta engajar essa atenção e nosso interesse político”.
8
 

Independentemente desses rótulos dados pelos críticos à sua obra, parece haver algo 

que incomoda na estética de Ken Loach, que aparentemente entraria em contradição com os 

temas abordados. Essencialmente, ignorando todas as peculiaridades e especificidades das 

estéticas mencionadas acima, a polêmica de sua fortuna crítica gira em torno da possibilidade 

do uso de técnicas próximas à arte dramática – mesmo que seja por meio de uma apropriação 

crítica destas – para falar de conteúdos que não cabem a esse gênero.  

O gênero dramático, segundo os teóricos Peter Szondi e Anatol Rosenfeld 
9
, possui 

como característica a concentração em temas domésticos, focando-se num indivíduo livre, e 

geralmente heroicizado ao ser colocado frente a obstáculos e antagonistas os quais vencerá. 

Há também um processo de identificação do público com o personagem central, que resulta 

na emoção e na catarse. O foco desse tipo de arte, por ser na esfera privada, reprime a esfera 

pública, que quando aparece é no máximo posta como pano de fundo. Em sua estrutura, o 

drama desenvolve as cenas por meio do encadeamento e do crescimento orgânico, tudo 

organizado de forma linear e evolutiva, o que dá uma aparência de real e natural às ações, e 
                                                           
7
 Essa discussão teve início após a publicação do ensaio Days of Hope de Colin McArtthur na revista Screen v. 

16 número 4, de 1975, no qual ele discutia os problemas ideológicos de um texto realista clássico.  
8
 McKnight, G. Introduction. op. cit, p. 10. 

9
 Szondi, P. Teoria do drama moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 2000 e Rosenfeld, A. O teatro épico. S. 

Paulo: Perspectiva, 1985. 
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não de algo construído e passível de mudança. Tanto na visão de Szondi como na de 

Rosenfeld, o Drama possui caráter ilusório, negando as relações do tempo e do espaço com a 

ação que ele representa, e dando autonomia à história que cria, como se ela pudesse ter 

acontecido em qualquer lugar e em qualquer momento, e não dependesse de fatores externos. 

Em contraposição ao Drama, há o Épico, uma estética cujo grande representante, 

Bertolt Brecht, utilizava para dar voz à luta dos trabalhadores e à esfera pública. Dentre outras 

características formais, o Épico usa a montagem, constrói cada cena por si, e realiza a 

passagem de uma para a outra por meio de curvas e saltos, com o intuito de dizer que nada é 

natural, que tudo é uma construção, e que deve sempre haver estranhamento e raciocínio por 

parte do público. Segundo Rosenfeld, “a forma épica foi a que melhor se prestou à 

concretização de uma dramaturgia de crítica marxista da sociedade” 
10

 e é uma arma eficaz de 

luta ideológica.  

Do ponto de vista da crítica até então feita sobre Ken Loach, sua estética estaria, então, 

permeada por essas duas correntes opostas, uma vez que aparentemente trata da esfera pública 

de forma dramática em muitos momentos. Assim, se a esfera pública está fora do Drama, a 

estética de Loach automaticamente entraria em contradição com a temática de seus filmes. 

Essa discussão em torno do que é dramático e do que é épico foi o fator que nos levou a 

escolher como foco desta pesquisa os filmes Terra e Liberdade (Land and Freedom, 1995), e 

Uma Canção para Carla (Carla’s Song, 1996), uma vez que ambos os filmes trabalham essa 

discussão de forma produtiva.  

Terra e Liberdade conta a história de David, um inglês desempregado membro do 

Partido Comunista que decide ir para a guerra civil espanhola lutar contra o fascismo que se 

instaurava no país para conter a revolução dos trabalhadores. Por acaso, une-se ao POUM 
11

, e 

participa das discussões teóricas e práticas do movimento. Nesse meio tempo, apaixona-se por 

Blanca, uma das mulheres participantes do POUM. Devido a algumas opiniões conflitantes, 

decide abandonar o grupo e unir-se ao Partido Comunista. É por intermédio dessa experiência 

que ele testemunha a verdadeira face do Stalinismo e sua repressão aos membros de grupos de 

esquerda que não compartilham de algumas questões ideológicas com a União Soviética. 

Decide, então, voltar ao POUM e lutar com eles, mas logo são pegos por um dos grupos 

                                                           

10
 Rosenfeld, A. O teatro épico. op. cit, p. 10 

11
 O Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) foi um partido de orientação trotskista, fundado em 1935 

na Espanha, e cujas tropas lutaram na guerra civil espanhola. 
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comandados por Stalin e forçados a se renderem. A história nos é contada por meio de cartas 

de David encontradas pela sua neta Kim após sua morte, no final do século. Kim tem contato 

com a história pessoal do avô ao mesmo tempo em que aprende sobre o passado de sua classe, 

e, no final do filme, enterra seu avô lendo um poema de William Morris
12

 e joga em seu 

caixão um punhado da terra trazida da experiência de David com a breve coletivização 

espanhola. 

Uma Canção para Carla, feito um ano mais tarde, é a história de George, um 

motorista de ônibus de Glasgow que se apaixona por uma dançarina nicaragüense chamada 

Carla. Ao perceber que ela não consegue se libertar de um trauma de seu passado 

(aparentemente relacionado a seu ex-namorado Antonio), convence a namorada a voltar para 

seu país e enfrentar seus problemas. Ao acompanhá-la, ele descobre que o motivo para os 

conflitos de Carla não são apenas pessoais, mas também – e principalmente – políticos: seu 

país está em plena guerra civil. A luta que George testemunha é entre os sandinistas, que em 

1979 fizeram uma revolução no país, e o exército dos Contra que, financiados pelo governo 

norte-americano, tentavam destruir as conquistas da revolução. Apesar de várias 

demonstrações de heroísmo ingênuo da parte de George durante todo o filme, desde colocar 

seu emprego em risco ao deixar Carla entrar no ônibus sem pagar até lutar por uma causa que 

ele não parece entender muito bem, ele ao final possui um momento de “epifania”: deixa 

Carla em seu país e volta para a Escócia, carregando consigo a letra de uma canção que reflete 

a memória revolucionária do país e sua própria experiência e aprendizado. 

Apenas pelo resumo dos filmes podemos perceber que, mais do que abordar temas 

relacionados à luta de classes e dar voz a uma classe que não é retratada no Drama tradicional 

– colocando a classe proletária como personagem central –, Loach parece atar os conflitos 

pessoais e domésticos (individuais) de seus personagens centrais a assuntos políticos e 

econômicos (históricos).  Como o próprio Ken Loach afirma, “o choque que se obtém com a 

alternância entre o mundo público e o privado é exatamente o que queremos”. 
13

  

Uma evidência desse movimento entre as duas esferas é o subtítulo de Terra e 

Liberdade, um de seus filmes: “uma história da revolução espanhola”.
14

 O termo utilizado 

aqui, “story” – e não “history” – cria um movimento que parte da ficção para a realidade, e do 
                                                           
12

 William Morris (1834-1896) foi um artista militante inglês e um dos fundadores do movimento socialista na 

Inglaterra. 
13

 Loach apud Fuller, G. Loach on Loach, London: Faber and Faber, 1998. p. 10. [tradução nossa] 
14

 No original, “a story of the Spanish revolution”. Em inglês, a diferença entre story e history deixa bem 

marcado o movimento entre „ficção-realidade‟ e „indivíduo-história‟. 
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individual para o coletivo (a revolução espanhola), ou seja, somos expostos à narrativa de 

David e com ela compreendemos a História da Espanha nos anos 1930 e, conseqüentemente, 

da Inglaterra nos anos 1990.  

Uma das cenas iniciais de Terra e Liberdade, na qual vemos a jovem Kim organizando 

os pertences de seu avô David logo após sua morte, possui o que acreditamos ser um 

manifesto da estética de Ken Loach. O primeiro quadro que vemos são duas mãos (que mais 

adiante saberemos ser as de Kim) folheando jornais e revistas socialistas com temas como 

“trabalho”, “imperialismo”, “ferroviários” e “mineradores”. Logo, porém, as mãos descartam 

o material, sem sequer deixar tempo para o espectador observá-lo. O próximo passo de Kim é 

ir até um guarda-roupa e pegar uma mala, onde estão os outros pertences do avô. Ao contrário 

dos textos explicitamente políticos, os objetos pessoais do avô trazem algum elo, algum 

sentido para ela, que só as referências históricas à luta de classes parecem não conseguir, por 

não serem questões consideradas de grande importância no discurso político que sua geração 

vivencia. Acreditamos, a princípio, que o filme faça aqui um jogo de movimento entre o 

público e o privado: Loach quer falar de algo coletivo, mas talvez sinta a necessidade de partir 

de algo individual para despertar a atenção de um público formado por uma geração de “netos 

de David”, que, testemunhas da avalanche de derrotas da Esquerda, possuem um engajamento 

político diverso do que podia ser encontrado nos anos 1930. 

Esse jogo entre as duas esferas percorrerá toda a cena. Na continuação, há um close na 

mala sendo aberta, e o ponto-de-vista coincide com o olhar de Kim. Vemos que há um pano 

vermelho com um punhado de terra, mas nada daquilo possui qualquer significado para nós, 

nem para ela, que revela certo desconforto em sua expressão facial (Figuras 1 e 2 
15

). 

Somente no final do filme conseguimos interpretar os significados alegóricos dos objetos da 

mala e, por isso, podemos dizer que o filme possui uma espécie de projeto didático de nos 

guiar por um percurso em direção ao conhecimento e à reflexão (no caso, sobre a história e o 

papel da Esquerda), jornada similar à de David dentro da narrativa. 

Em seguida, a câmera volta a focar a mala, e dentro dela vemos alguns outros recortes 

de jornal que não conseguimos ler porque Kim os ignora, preferindo pegar uma fotografia de 

uma mulher: a personagem Blanca, que nesse caso representa a referência mais dramática dos 

objetos disponíveis, por insinuar uma relação individual com David (Figura 3). 

Curiosamente, ao observar a fotografia, a reação de Kim é de compreensão e identificação (ao 

                                                           
15

 Algumas ilustrações retiradas de cenas dos filmes foram acrescentadas ao Anexo desta dissertação. 
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contrário dos textos políticos e do pano vermelho com a terra). Ela sorri, como se conseguisse 

finalmente estabelecer alguma relação entre aqueles objetos e a vida do avô (Figura 4). Essa 

compreensão, ao menos aparentemente, se dá no nível dramático, e é isso o que a estética de 

Terra e Liberdade de certa forma dará ao espectador ao explorar, por exemplo, o romance 

entre Blanca e David. Mas o filme pede mais do espectador, e o papel de Blanca na narrativa 

não pode ser simplificado apenas a esse nível. Ela, por exemplo, não é só a amante, mas 

também uma espécie de alegoria da revolução, como veremos mais adiante.  

É importante lembrar que na mala de David há outras fotografias, mas Kim as olha 

rapidamente, e a câmera, que nesse momento coincide com seu olhar, também não as explora. 

Percebemos aqui que, se continuássemos assistindo ao filme sob essa perspectiva somente, 

muita coisa não seria explorada. É por isso que o foco narrativo, apesar de aparentemente ser 

mediado por Kim, em alguns momentos escapa da visão dela e nos mostra o que seu limite 

histórico não conseguiria. 

O último movimento dessa cena é quando, finalmente, Kim decide retirar da mala um 

recorte de jornal (após ter passado pela motivação dramática ao se interessar pelos objetos da 

esfera individual) e nós lemos junto com ela: “Revolta das Tropas Espanholas”. Embaixo do 

recorte, vemos a foto de Blanca (Figura 5). As duas esferas estão agora interligadas, e 

podemos dar continuidade à história, que agora irá para os anos 1930, desembocando no 

documentário exibido em Liverpool.  

A primeira constatação que fizemos em relação a isso, no início da pesquisa, foi de 

que o manifesto estético de Ken Loach era o de interligar as esferas públicas e privadas, 

provavelmente por acreditar que a geração dos anos 1990, fruto da crise da Esquerda e da 

fragmentação da classe trabalhadora, perdeu a chave alegórica que a faça se interessar e 

compreender a história da luta de classes, e que seria preciso, portanto, ir até o Drama para 

encontrar esse elo perdido. Assim, se partirmos dessa tese, haverá a sensação de estarmos 

diante de um “retrocesso estético” (seja este consciente ou não) na obra de Ken Loach, 

comparando-a a outros projetos progressistas, como é o caso da obra de Bertolt Brecht. E as 

motivações para esse “retrocesso”, de acordo com o que pensamos no início da pesquisa, 

seriam o fato de que o público de Brecht, por exemplo, permitia a existência de uma estética 

“mais exigente”, pois fazia parte de um momento histórico em que a Esquerda ainda possuía 

força, além de estarem esteticamente treinados para apreciarem inovações artísticas, por conta 

dos avanços estéticos do teatro dessa década. Agora, nos anos 1990, com a influência dos 
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padrões estéticos estabelecidos por Hollywood, o espectador não estaria mais “apto a 

compreender” estéticas complexas por ter-lhe sido retirada essa habilidade (juntamente com a 

de compreender os processos históricos em si). Loach, então, estaria colocando a 

comunicação acima da estética.  

Entretanto, começamos a concluir que essa tese estava limitando o potencial do objeto 

de pesquisa, já que analisar os filmes de Ken Loach apenas nos termos do que é ou não 

dramático reduziria a importância estética e política da obra, e nos impediria de revelar 

informações importantes para um entendimento mais profundo do projeto do cineasta, que 

parece ir além dessas questões. A discussão da contradição forma-conteúdo funciona para 

obras realmente dramáticas, como é o caso de Eles não usam Black-tie, de Gianfrancesco 

Guarnieri, analisada por Iná Camargo Costa. Segundo a autora, a peça “pode ser resumida de 

dois pontos de vista opostos, conflitantes e igualmente defensáveis. Uma espécie de antinomia 

estética”.
16

 

 “A novidade era que Black-tie introduzia uma importante mudança de foco em nossa 

dramaturgia: pela primeira vez o proletariado como classe assume a condição de protagonista 

de um espetáculo”.
17

 Mas se a novidade do conteúdo era grande, a forma da peça era limitada: 

“Poderíamos dizer que a extensão (o tamanho) desse assunto é maior que o veículo (o diálogo 

dramático)”.
 18

 Dessa forma, conflitos importantes, como a greve dos trabalhadores, aparecem 

apenas por meio de comentários, nunca estando realmente em cena, dentro do palco. A autora 

argumenta que o conteúdo de verdade dessa obra “reside justamente na contradição entre 

forma (conservadora) e conteúdo (progressista)” 
19

, pois são esses momentos de contradição 

que revelam a incapacidade do drama de dar voz a certos conteúdos históricos, como a luta de 

classes. Uma espécie de “erro produtivo”, podemos dizer. 

O grande fator limitador de Eles não usam black-tie, segundo a autora, estaria no fato 

de seu enredo construir a idéia de que as relações individuais determinam as relações sociais. 

Isso é evidente quando observamos que o que destrói a greve dos trabalhadores é 

simplesmente a traição do protagonista, que decide denunciá-los por motivos puramente 

individuais (sua noiva estava grávida, e ele precisava do emprego para se estabilizar). A peça, 

assim, parte de um cenário histórico, mas aos poucos se fecha nas motivações dramáticas, 

                                                           
16

  Costa,I. C. A hora do teatro épico no Brasil, São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 23. 
17

  Costa,I. C. A hora do teatro épico no Brasil. op. cit, p. 21. 
18

  Costa,I. C. A hora do teatro épico no Brasil. op. cit, p. 24. 
19

  Costa,I. C. A hora do teatro épico no Brasil. op. cit, p. 28. 
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fazendo com que a greve se feche em sua domesticidade, nas suas implicações individuais, e 

não políticas. 

Uma Canção para Carla, o segundo objeto de estudo desta pesquisa, dialoga com essa 

questão posta na peça de Guarnieri. Em termos de estrutura narrativa, o início do filme 

aparenta ser um drama tradicional: a história de um escocês que se apaixona por uma 

estrangeira misteriosa. Ao menos em sua superfície, o filme de Ken Loach parece utilizar a 

estrutura dramática, com cenas que possuem uma relação de causa e efeito, sendo ligadas por 

meio de encadeamentos. Primeiramente, George conhece Carla e se apaixona. Para protegê-la, 

toma atitudes pelas quais é punido. Tenta reencontrá-la, eles se conhecem melhor, ele a 

conquista, e termina seu noivado. Aqui se fecha um primeiro ciclo, e George parece ter 

alcançado seu objetivo. Porém, temos em seguida alguns pontos de virada, quando George 

perde seu emprego, e quando Carla tenta se suicidar. Tudo, porém, previsto pelo melodrama, 

que possui como uma de suas características formais o jogo de criação de expectativas no 

espectador, ao dar pistas sobre o que acontecerá em seguida. Ao vermos um pôster de Jim 

Morrison na parede da casa, podemos nos remeter a uma imagem de suicídio, já que o ícone 

do rock também foi encontrado morto na banheira de sua casa (Figura 6). As cartas de Carla 

possuem, à primeira vista, uma função semelhante: despertam ao mesmo tempo uma 

curiosidade sobre seu passado, criando assim um ar de mistério próprio do melodrama, e uma 

curiosidade sobre seu futuro, já que as cartas possuem um vínculo com seu ex-namorado, e 

afetam a relação do novo casal, com o qual o espectador deve se identificar. 

 Também os acontecimentos do enredo de Uma Canção para Carla estão, em sua 

grande maioria, sempre presentes com o intuito de ajudar a narrativa a fluir, e todos possuem 

uma motivação dramática. Um exemplo disso são os diálogos, que não são usados em nível 

retórico ou reflexivo, e sim para expressar conflitos (de objetivos, que criam os obstáculos dos 

protagonista), estando intimamente ligados à ação.  

O que torna Uma Canção par Carla diferente do drama tradicional não é a presença 

de um tema político, como a revolução nicaragüense. O cinema clássico também fala de 

guerras, e não apenas de amor. Há, inclusive, uma grande quantidade de filmes que possuem 

dois enredos simultâneos: “um envolvendo um romance heterossexual, o outro envolvendo 

outra esfera – trabalho, guerra, uma missão ou outras relações pessoais. Cada linha possui um 
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objetivo, obstáculos e um clímax”.
20

 Além disso, no cinema clássico os dois enredos podem 

ser construídos paralelamente, mas, ao final, devem convergir e criar um clímax (no qual 

geralmente a lição que aprendemos é de que o amor é mais importante que tudo, inclusive os 

objetivos que o protagonista tinha no primeiro enredo).  

A diferença será que Uma Canção para Carla tentará fazer uma relação crítica entre 

os dois enredos: somos iniciados na narrativa pelo enredo emocional, por intermédio da 

perspectiva de George, e junto a ele somos inseridos no segundo enredo, o das relações sócio-

históricas nas quais os personagens estão inseridos. Quando colocados em contraste, os 

enredos nos mostram que existe uma relação de interdependência entre eles, mesmo que esta 

seja ignorada a princípio pelo protagonista.  

Dessa forma, podemos argumentar que os filmes de Ken Loach, ao contrário de Eles 

não usam black-tie, não parecem ser simplesmente dramas que tratam de temas políticos, ou 

dramas que têm como protagonista a classe operária. A obra do cineasta parece ir muito além 

dessa questão da contradição, e apesar de ter características relacionadas ao estilo dramático, 

não é o Drama sua base estruturante.  

Mas, afinal, se Loach não faz Dramas, o que ele faz? Mais especificamente, no que sua 

estética difere da tradição clássica cinematográfica? E até que ponto podemos aproximá-lo 

das tendências épicas teorizadas por Brecht? Seriam as influências do melodrama, do 

naturalismo, entre outras, uma contradição ou um ganho estético-político? 

Acreditamos que essas questões devem ser respondidas não só pela necessidade de 

entendermos o papel da obra de Ken Loach dentro da história da arte política do século XX, e 

dentro da história do cinema enquanto arte e indústria, mas também porque essas perguntas 

estão colocadas especificamente dentro dos filmes analisados aqui. Os personagens George e 

Kim, contemporâneos ao espectador de Ken Loach, estão inseridos numa discussão de ordem 

política, pois são representações da classe trabalhadora britânica dos anos 1990, e estética, 

pois possuem uma postura que ora procura estabelecer relações com o mundo de forma 

dramática, ora de forma épica.  

Para explorar tais questões, organizamos esta dissertação em três partes. No Capítulo 

1, tentamos entender qual é o material histórico de Ken Loach, quais são as discussões 
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 Bordwell, D. Narration in the fiction film. Madison: University of Wisconsin Press, 1985, p. 157. [tradução 
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políticas e estéticas levantadas nos filmes. Em seguida, na primeira parte do Capítulo 2, 

focamos em seu projeto estético-político e sua tentativa de lidar com a crise de conteúdos e 

formas na qual sua obra está inserida. Na segunda parte do Capítulo 2, descrevemos o modo 

como os filmes em questão trabalham o conceito de memória e história, e qual a importância 

da recuperação destes termos para o projeto de Ken Loach. Finalmente, no Capítulo 3, 

fazemos algumas considerações finais sobre o projeto do cineasta e sua importância para a 

arte política do final do século XX e início do século XXI. 

Esclarecemos aqui que não é nosso objetivo fazer uma descrição e análise exaustivas 

das cenas e estruturas narrativas que compõem os filmes. Tal detalhamento descritivo nos 

desviaria do foco da pesquisa, que é a de fazer uma análise dos pressupostos estético-políticos 

do cineasta, numa tentativa de compreender as relações entre o contexto de produção e a obra.  

Portanto, o uso do close-reading está aqui com o intuito de fazer uma análise pontual de 

elementos dos filmes capazes de figurar tais pressupostos e relações.  

Esta dissertação, ao estudar um cineasta de cunho claramente político, visa 

compreender o caminho da arte política em meio a um contexto histórico de crises 

econômicas, sociais, políticas e ideológicas, e as maneiras pelas quais a dissidência consegue 

(ou não consegue) operar dentro das forças hegemônicas. Durante este trabalho, sempre nos 

atentamos para o fato de a importância do cinema político não residir apenas na crítica feita 

por meio de seus conteúdos. É preciso também estabelecer relações com sua estética, pois a 

forma como se diz algo implica na reafirmação ou negação daquilo que se intenciona dizer. A 

história da arte, como Peter Szondi afirma, “não é determinada por idéias, mas pelo seu vir-a-

ser formal”.
21

 Ou, nas palavras de Walter Benjamin, “a tendência de uma obra literária só 

pode ser correta do ponto de vista político quando for também correta do ponto de vista 

literário. Isso significa que a tendência politicamente correta inclui uma tendência literária”.
22
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1. O cineasta e a crise 

 

 
A partir das derrotas, que não podemos deixar de constatar,  

não se pode tirar a conclusão de que não deve haver mais lutas. 

(Bertolt Brecht) 

 

As batalhas do passado devem ser lutadas e relutadas;  

caso contrário, elas podem ser perdidas novamente”. 

(Walter Benjamin) 

 

Logo no início de Terra e Liberdade, David assiste a um documentário feito pelos 

anarquistas espanhóis e exibido para um grupo de militantes ingleses, com o intuito de 

informá-los sobre os últimos acontecimentos da Espanha e convocar voluntários de outros 

países para lutar na guerra civil. Durante a exibição, vemos um representante dos anarquistas 

comentar e debater as imagens e as discussões levantadas pelo vídeo (Figura 7). A exibição e 

o diálogo em torno desse documentário é a grande referência cultural que estimula David para 

o debate e a ação política.  

Em Uma Canção para Carla, temos uma cena que se coloca como contraponto 

político e estético ao documentário que temos inserido em Terra e Liberdade: a referência ao 

filme hollywoodiano Butch Cassidy 
23

. Tentando se comunicar em vão com um garoto 

nicaragüense enquanto espera sentado num ponto de ônibus, George pronuncia palavras 

isoladas em espanhol, como “nariz” e “boca”. Subitamente, ele se lembra de uma fala de 

Butch Cassidy e a reproduz, encenando-a: “Manos arriba. Esto es um robo”, e a seguir diz 

“Yul Brynner”, referindo-se ao suposto ator do filme. Um senhor que os observava 

atentamente interrompe a conversa para dizer “Yul Brynner? Está louco, está mentindo! 

Quem disse isso foi Paul Newman, em Butch Cassidy”. Há, em seguida, uma seqüência de 

cortes entre George e o senhor, na qual cada um se comunica em sua própria língua, mas são 

capazes de discutir e compreender o que o outro diz, sem precisarem de qualquer tradução. A 

indústria cultural possui caráter ambíguo nessa cena, pois ao mesmo tempo em que é o elo 
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 Butch Cassidy (Butch Cassidy and the Sundance Kid, EUA, 1969) é um filme de gênero western dirigido por 

George Roy Hill, e conta a história de dois ladrões americanos que precisam fugir para a América Latina. 
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que permite a comunicação entre os dois personagens, revela que o preço a ser pago por isso é 

a americanização e estandardização da cultura, que não corresponde nem à realidade de um, 

nem à do outro.  

Quando colocadas lado a lado, as duas referências culturais que temos nos filmes 

revelam uma tradição considerada “perdida” ao longo das últimas décadas, e os dois extremos 

da arte e da política vividos no século XX. Muito próximo do que podemos chamar de arte 

agit-prop 
24

, o documentário presente em Terra e Liberdade possui uma relação direta entre 

produção, distribuição e ação pós-filme que apenas instâncias de engajamento como as dos 

anos 1930 o permitem fazer.  

Diferentemente das instâncias de engajamento dos anos 1930, o contexto histórico de 

Kim, a neta de David, será o mesmo de George em Uma Canção para Carla. 

Contemporâneos, Kim e George se encontram em outro estágio de organização política da 

classe trabalhadora. A possibilidade de uma relação entre arte e política que tenha existido no 

momento histórico de David é inexistente para George e Kim, que encontram outros tipos de 

referência para estabelecerem relações com sua realidade: a fotografia de Blanca dentro da 

mala do avô e o cinema hollywoodiano.  

Entre essas duas cenas, ou entre as gerações de 1930 e 1990, houve muitos 

acontecimentos na história da arte e da luta de classes, que tiveram como resultado uma crise 

que é ao mesmo tempo política e estética, e que precisamos entender para conseguirmos 

descrever com mais precisão a tradição “perdida” que é captada na obra de Ken Loach, e de 

que forma seu cinema se posiciona diante de tal mapeamento da crise. 

 

1.1 Crise política: É possível ser um artista de Esquerda em meio ao “fim da 

História”? 

 

 A situação política da qual Ken Loach fazia parte na década de 1990 não é muito 

inspiradora. Especialmente do ponto de vista da Esquerda, as últimas décadas do século XX 

sofreram diversas crises que tiveram como última conseqüência o surgimento do discurso do 
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“fim da História” e da vitória final do Capitalismo sobre seu rival, o Comunismo, assim como 

qualquer outra alternativa ao sistema. 

 Para entender os filmes de Ken Loach, precisamos antes de mais nada investigar o 

processo pelo qual seu país passou nas últimas décadas, que modificou profundamente todas 

as questões ligadas à luta de classes. Esse processo é, obviamente, o thatcherismo
25

, período 

que oficialmente se estendeu de 1979 a 1990, mas que possui relações com os períodos que o 

antecederam e o sucederam.  

 Os motivos para a ascensão e conseqüente vitória do partido de Margareth Thatcher 

(os Tories, ou Conservadores), dando início a esse novo período da história britânica foram, 

além da crise econômica do país e da crise da Esquerda e de sua representabilidade, a 

mudança do discurso do partido, que agora se definia como New Right, para se adaptar às 

mudanças da sociedade capitalista do final do século XX e início do XXI. Basicamente, o 

Partido Conservador tinha como plataforma fazer algumas modificações socioeconômicas pra 

enfrentar a grande crise que se instalava no capitalismo inglês, numa tentativa de reverter o 

processo e permitir que o império inglês ressurgisse das cinzas.  

 Dentre as mudanças radicais propostas pelo thatcherismo, que fizeram o Partido 

Conservador ser eleito em 1979, podemos destacar o que seria uma mistura de economia de 

livre mercado com uma espécie de populismo autoritário. Essa foi uma grande mudança no 

perfil do partido conservador, que sempre foi conhecido como o partido da comunidade, da 

proteção, do paternalismo e da intervenção, e não do cosmopolitanismo, da auto-ajuda e do 

laissez-faire. Assim, surge uma imagem de modernização do partido, que tem como objetivo 

a prosperidade econômica do país, abrindo-o para o capital internacional, e tornando-se um 

membro do processo de globalização. No entanto, Stuart Hall e Martin Jacques, dois 

estudiosos do fenômeno, mencionam que o mais importante a ser investigado, a verdadeira 

missão histórica do thatcherismo, foi seu contra-ataque aos ganhos da classe trabalhadora 

inglesa. 

É diante de um cenário pós-Thatcher, já continuado por outro governo do Partido 

Conservador, que Ken Loach terá uma nova fase em sua obra. Se no início de sua carreira, 

antes de Thatcher, seus filmes retratavam homens “definidos pelo sotaque e pela classe, pelo 

trabalho que faziam nas minas e fábricas, pelos locais identificados com seu trabalho ou nas 
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casas identificadas com as cidades industriais, se encontrando e conversando como grupos de 

trabalhadores, e agindo coletivamente”,
26

 com a perda dos empregos que tradicionalmente 

estabeleciam e mantinham sua identidade de classe operária, os personagens de Ken Loach 

parecem, nessa nova fase (os filmes dos anos 1990) experenciar uma espécie de “perda de 

identidade pessoal”. Os homens de filmes como Riff-Raff (1991) e Raining Stones (1993) não 

são mais membros de um sindicato; estão desempregados, fazem “bicos” temporários, e 

aceitam qualquer serviço disponível, às vezes até mesmo pequenos roubos e furtos. Eles 

sabem o que deveriam estar fazendo e o que querem fazer enquanto homens da classe 

trabalhadora, mas estão num impasse: sem emprego, sem o dinheiro que precisam 

providenciar para suas famílias, e sem esperança. Nas palavras de George McKnight, “suas 

histórias já não são mais histórias de ações coletivas que poderiam transformar o local de 

trabalho e dar aos trabalhadores uma posição de decisão (a esperança que motivava os 

trabalhadores em The Big Flame [1969]); as suas são agora histórias de ações individuais 

desesperadas para reter algo de sua identidade”.
27

 

Terra e Liberdade e Uma Canção para Carla pertencem a esse cenário de 

fragmentação da luta e de crise de identidade de classe. As personagens Kim e George seriam 

representações de uma classe trabalhadora vítima dessa transformação, e nossa tendência, a 

princípio, seria buscar elementos de crítica ao thatcherismo no conteúdo das obras como foco 

central da análise de Ken Loach. Porém, a questão do cenário político do cineasta não é tão 

simples. A vitória e permanência de Margareth Thatcher no governo inglês não é apenas  

resultado de um processo de crise do império britânico e do capitalismo financeiro, mas 

também de crise da própria Esquerda (britânica e mundial), representada pelos partidos 

comunistas, mas também de certa forma pelo Partido Trabalhista e pela social-democracia em 

geral. É preciso, então, investigar mais a fundo essas crises, para entender a situação real do 

cineasta militante e sua possibilidade de crítica por intermédio da arte política. 

Em Terra e Liberdade, a relação entre a personagem Kim e os materiais históricos 

deixados pelo avô nos permite articular as duas gerações por meio da decadência do 

pensamento de esquerda no final do século XX. Porém, mais do que evidenciar essa crise, a 

narrativa contada por meio das cartas de David nos alerta para o legado deixado pela 

experiência do Stalinismo e do Partido Comunista na história da luta de classes. A descrição 
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feita por Ken Loach do caráter anti-democrático e anti-operário do Stalinismo durante a 

guerra na Espanha é apenas uma parte da interferência do Partido Comunista no século XX. 

Alguns dos principais fatos a serem ressaltados na política stalinista são mencionados 

por André Romero
28

 em seu estudo sobre o governo de Stalin. O autor menciona que dentre as 

medidas da URSS houve uma coletivização forçada de terras e uma industrialização acelerada 

que obedecia fielmente aos moldes do sistema capitalista.  

A coletivização de terras, por ser feita dentro de um aparato burocrático estatizado, 

obedecia a critérios vindos dos governantes, que ficavam com o dinheiro da produção dos 

camponeses e distribuíam da forma que achassem melhor. Muito diferente disso foi o 

processo de coletivização na Espanha durante a Guerra Civil (1936-1939), que em muitas 

regiões foi decidido de forma democrática por meio de comitês populares. Há uma cena 

emblemática em Terra e Liberdade, na qual os trabalhadores do vilarejo decidem em conjunto 

o que fazer com a terra recém-conquistada com a ajuda dos milicianos do POUM. O caráter 

democrático e popular que se estabelecia na Espanha durante a guerra civil foi o que 

despertou o medo do Partido Comunista de que os camponeses vencessem a guerra e explica 

o apoio de Stalin a Franco.  

Grande parte da força militante de Terra e Liberdade talvez esteja nesse potencial de 

questionamento da Esquerda. O filme, ao contrário de muitos outros que revisitam esse 

momento histórico, é uma reflexão muito mais focada no Stalinismo do que no Fascismo. O 

Stalinismo é o grande inimigo no filme de Ken Loach porque Stalin declarava-se defensor da 

revolução, mas temia que uma revolução genuinamente popular feita por trabalhadores e 

camponeses fosse perigosa para sua hegemonia, já que o que ocorria na União Soviética 

estava longe de ser uma concretização do projeto socialista.  

No filme, durante as discussões entre os milicianos do POUM, aprendemos que o 

Partido Comunista, por ter feito uma “revolução pelo alto”, sabia que se uma revolução 

democrática ocorresse na Espanha sua ditadura na Rússia não seria mais tolerada pelo povo, 

que os acordos entre a Rússia e o ocidente não mais existiriam e que seus dias estavam 

contados. Portanto, Stalin decide apoiar o general Franco na Espanha e trair as milícias que 

estavam de fato engajadas na revolução.  
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Pierre Vilar menciona em seu estudo sobre a guerra na Espanha uma carta que Stalin 

escreveu em 1936 com instruções sobre como proceder em relação ao conflito, recomendando 

“1) só apresentar como objetivo da guerra a defesa da democracia e tranqüilizar a classe 

média; 2) criar uma guerra de guerrilha na retaguarda da frente sublevada”.
29

 Em Terra e 

Liberdade, essa traição de Stalin é representada pelo tiro que Blanca leva pelas costas (Figura 

8). 

Sobre a industrialização acelerada que se implementou no regime stalinista, Romero 

menciona que houve “um tipo de crescimento e acumulação extensivos, que se baseavam no 

gasto permanente e indiscriminado de recursos naturais e mão-de-obra”.
30

 A burocracia 

stalinista, então, estava orientanda num sentido oposto do que projetaram os escritos de Marx, 

pretendendo competir e pactuar com o capitalismo, e produzindo as mesmas coisas da mesma 

maneira. Com isso, surgiram diversas contradições sociais que escapavam a seu controle, em 

meio a muitas pressões do mercado mundial e dos países capitalistas. Foi preciso que o 

governo “mantivesse a alienação, a degradação e a exploração permanente do trabalho 

assalariado, em benefício de burocracias convertidas em grupo social privilegiado e 

dominante”. 
31

 

Nesse tipo de sociedade, apesar de os meios de produção não estarem nas mãos da 

iniciativa privada, também não estavam nas mãos da sociedade, nem dos produtores: o 

proprietário era o Estado, e ninguém mais. E, de acordo com Romero, se não havia 

propriedade privada, esta também não era exatamente coletiva: 

 

O Estado é uma entidade jurídica, uma „instituição de instituições‟, que de maneira 

alguma pode ser identificada com o conjunto de cidadãos, e menos ainda com a 

classe trabalhadora a quem explora. A idéia de que na URSS os assalariados são 

donos dos meios de produção, por serem membros de um Estado que chamam de 

„operário‟, não significa nada, ou melhor, sustenta uma falsidade. Cada assalariado 

não participa como proprietário da economia (eles só são proprietários de sua força 

de trabalho). Também não se pode sustentar com seriedade que a propriedade está 

nas mãos da classe trabalhadora, porque esta está atomizada, impotente, carece de 

organismos próprios e está fragmentada pelo Estado burocrático. 
32
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O Estado burocrático stalinista, portanto, manteve o trabalho alienado, individualizado 

e assalariado, adicionado aos privilégios da cúpula, ao clientelismo, à desigualdade social em 

geral, e ao fetichismo do capital, com acumulações e fundos de investimento. “Os 

trabalhadores são, de algum modo, „seus próprios capitalistas‟, explorando „seu próprio 

trabalho‟. Reproduzem, assim, o tipo de desigualdades características das relações dominadas 

pela lei do valor, mesmo que não haja proprietários privados para assegurar essa produção”. 33 

Romero define o sistema stalinista como um “subsistema”, porque não quebrou sua 

independência da economia mundial modelada pelo imperialismo e se manteve, em última 

instância, como um modo de produção capitalista que produzia a mais-valia. 

Além da manutenção de diversas estruturas semelhantes à sociedade capitalista, o 

Stalinismo também teve como característica a implementação de um partido único e dirigente, 

altamente hierárquico, o que lhe deu a fama de Estado Burocrático. Porém, a burocracia não 

só atrapalha a relação democrática e tira do povo seu poder, como também atrapalha até 

mesmo o desenvolvimento econômico do país, impedindo-o de competir com o ritmo 

capitalista. Uma das conseqüências disso foi o atraso tecnológico sofrido pela URSS. Stalin 

causou um enorme dano ao desenvolvimento científico e tecnológico, impondo um 

obscurantismo semelhante ao que a Igreja européia havia feito na Idade Média. Obviamente, 

os países capitalistas tiraram vantagem dessa situação, o que contribuiu para com a derrocada 

da URSS futuramente, em 1989. 
34

 

Romero afirma que o Stalinismo foi a “verdadeira sífilis ideológica do século XX”, 

por ter sido implementado por meio de uma revolução feita pelos trabalhadores, mas 

mantendo privilégios apenas para alguns, e destruindo, ao longo da História, a imagem da 

Esquerda e o discurso socialista ao redor do mundo.  

Entretanto, como os filmes de Ken Loach em geral demonstram, o Stalinismo em 

específico não é o único a ser responsabilizado pela crise da Esquerda no século XX. O 

problema estaria numa concepção estadista de organização, que acabou se tornando a imagem 

do “socialismo real” em todos os países onde se fez uma revolução socialista. Nessas 

sociedades, “em vez de ir progressivamente diminuindo sua influência, o Estado se tornou 

uma força gigante, burocrática e controladora, engolindo quase toda a sociedade civil, e se 
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impondo (algumas vezes com armas), em nome da população, mas nas costas delas”. 35
 O 

argumento que a Esquerda costuma usar para justificar tal fenômeno é o de que, para conter o 

Capital, é preciso uma força vinda do Estado. Pensando mais especificamente na sociedade 

britânica, a qual é o foco principal da obra de Ken Loach, a pergunta que deve ser feita 

primeiramente é: como a Esquerda britânica foi tão contagiada por uma concepção estadista 

de socialismo? De acordo com Stuart Hall, 

 

[o] Estado não tinha um papel central no início do pensamento socialista. Marx e 

Engels compreenderam o papel do Estado capitalista em desenvolver uma ordem 

política e social completa em torno de um modo de exploração e falaram brevemente 

sobre o futuro papel do Estado em transição para o socialismo, que seria superficial. 

Outras correntes de pensamento radicais no socialismo britânico foram mais anti-

estadistas do que pró-Estado em sua tendência geral.
 36 

 

 O crítico nos aponta que essa tendência na política inglesa tem sua origem na crise do 

liberalismo ocorrida entre 1880 e 1920. Nesse período, o estadismo surgiu na cultura do país e 

acabou se tornando um parâmetro político para os próximos cinqüenta anos. Naquele tempo, 

porém, o termo “estadismo” era chamado de “coletivismo”. Como o termo “coletivismo” 

tinha uma formação e um histórico contraditórios, ele era usado como plataforma nos 

discursos de direita, centro e esquerda. Diante da crise, o coletivismo foi visto pelos setores da 

direita e da classe dominante como a solução para as riquezas em declínio do país. “O país – 

os novos coletivistas acreditavam – necessitava um programa de „regeneração nacional‟. Isso 

só poderia ser feito se os modelos antigos de laissez-faire fossem finalmente abandonados e o 

Estado viesse a assumir o grande papel de liderança orgânica na sociedade”. 37
 

Vemos então que o estadismo não é um fenômeno somente e necessariamente de um 

Estado de Esquerda, e nem é uma influência direta da experiência stalinista; pelo contrário, 

esse tipo de organização é uma discussão política interna na Inglaterra há muitas décadas, e 

está ligada a diversas tendências partidárias e ideológicas. Mas para essa discussão da crise da 

Esquerda em específico, nos interessa entender melhor de que forma esse pensamento 
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estadista penetrou os ideais ditos socialistas. E para tanto é preciso investigar as relações entre 

os Fabianos (Fabians) e o Partido Trabalhista, ou as tendências da social-democracia na 

Inglaterra. 

A Fabian Society é um movimento de socialistas intelectuais britânicos que possuem 

como proposta o avanço dos princípios da social democracia utilizando-se meios graduais e 

reformistas, e não de uma revolução. Sua fundação ocorreu em 1884, e muitos dos membros 

participaram da formação do Partido Trabalhista, em 1900, e da elaboração dos princípios do 

partido. Desde então, a aliança entre Fabianos e Trabalhistas continua, com o exemplo mais 

recente dos primeiros-ministros Tony Blair e Gordon Brown, ambos membros dessa 

sociedade. 

Stuart Hall menciona que os Fabianos desde o início representavam uma corrente 

contraditória dentro do socialismo. Eles eram “reformistas, burocráticos, anti-democráticos e 

anti-liberais”. Seu sonho era o de uma sociedade “completamente regulada e administrada, na 

qual a vigilância do Estado seria uma condição essencial para a conduta cívica”.
 38

 Além 

disso, muitos deles estavam comprometidos com ideais imperialistas, o que causava 

dissidência dentro do próprio grupo.  

Trotsky, em seu ensaio “The Fabian Theory of Socialism” 
39

, relata que a Fabian 

Society era uma tentativa de proteger o capitalismo das mãos da classe trabalhadora, alegando 

“servir” a essa classe ao mesmo tempo em que “envenena o movimento dos trabalhadores, 

apagando sua consciência de classe e paralisando seu desejo de luta”. Para Trotsky, o maior 

perigo ideológico desse movimento é “o deslocamento da luta de classes para a idéia de 

solidariedade de todos os cidadãos caridosos que estão tentando reconstruir a sociedade por 

meio de reformas democráticas”. Nas palavras de James MacDonald, duas vezes primeiro-

ministro da Inglaterra e um dos ideólogos da Fabian Society, “por meio de uma adaptação 

considerável, pode ser possível passarmos gradualmente e pacificamente para uma nova 

forma”.
40

  

É importante observarmos também a relação direta que existe entre a filosofia dos 

Fabianos e do Partido Trabalhista, e as conexões entre os dois grupos desde a origem do 
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partido, o que explica a atitude deste último, quando no governo do país, muito mais próxima 

de uma social-democracia do que dos ideais socialistas.  

Raymond Williams, ao falar sobre a crise da Esquerda britânica em seu ensaio “The 

British Left” 
41

, resume alguns fatos relacionados à origem do movimento dos trabalhadores 

no país. Segundo o autor, as origens do movimento, entre os anos 1870 e 1935, já mostrava 

uma complicada combinação de radicalismo político e organização industrial defensiva. Com 

algumas reformas que beneficiavam os trabalhadores na metade do século XIX, alguns grupos 

se aclimataram à sociedade capitalista, adiando o projeto revolucionário. Com a crise 

econômica da década de 1880, houve um ressurgimento da organização sindical, mas ainda 

havia duas opiniões conflitantes: aqueles que acreditavam que era possível e necessário lutar 

apenas dentro do sistema capitalista e da legislação vigente, conquistando melhorias 

progressivas mediante algumas reformas; e aqueles que queriam lutar para modificar as 

estruturas e implantar o socialismo. Nas palavras de Williams, 

 

[e]ssas opiniões flutuavam de acordo com a natureza do conflito. A Greve Geral de 

1926 foi uma grande ameaça da classe trabalhadora para o regime em vigor, mas é 

significante o fato de ela ter sido derrotada, não por uma falha no apoio popular, mas 

pelos acordos e concessões feitos pelos líderes sindicais. Após essa derrota, a 

tendência foi o rumo à aclimatização, e houve um maior desenvolvimento da 

burocracia e do controle centralizado na maioria dos principais sindicatos.
 42 

 

Tal traição dos líderes sindicais, no entanto, deve ser vista como regra, e não exceção, 

dentro da conjuntura sócio-política de uma democracia capitalista. O papel do sindicato, no 

fim das contas, é o de operar negociações e manter-se na defensiva. Sua função principal é a 

de melhorar as relações de produção dentro da lógica capitalista. Dessa forma, eles existem 

“não para promover conflito, e sim para evitá-lo, ou ao menos para transformá-lo em rotina e 

torná-lo mais maleável, reduzindo sua intensidade” 
43

. Em resumo, o reformismo foi a 

tendência dominante dentro dos sindicatos, e principalmente do Partido Trabalhista, cujas 

medidas sempre foram, por exemplo,  
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[...] uma legislação progressiva, o Estado de bem-estar social, e medidas de justiça 

redistributiva, lideradas pelo Estado e por uma elite política legislando em nome dos 

trabalhadores, e resultando num gigantesco complexo estatal, administrando mais e 

mais a sociedade com o objetivo de alcançar uma eficácia social, na qual os 

especialistas e burocratas poderiam exercitar uma „ditadura benevolente‟ a serviço 

das muitas e complexas necessidades da sociedade.
 44 

 

Nas primeiras décadas do século XX e no pós-guerra, esse reformismo era uma 

medida possível de ser implantada no país, e encontrou o apoio de diversos grupos. O Estado 

de bem-estar social é uma forma de modificar algumas partes do funcionamento da sociedade 

sem que se destrua a base de tudo, mantendo-se a estrutura intacta. Mantém-se, assim, um 

nível sócio-econômico e condições mínimas de sobrevivência para não impedir a circulação 

de mercadoria e apaziguar os ânimos dos trabalhadores. Ao trazer benefícios para a 

população, esse sistema também a controla. “A maneira como o Estado de bem-estar social 

funciona transforma as pessoas em clientes passivos, gananciosos e dependentes na maioria 

das vezes, em vez de pessoas que exijam seus direitos de um Estado que deveria ser delas, e 

que as defendesse em oposição à lógica do mercado”. 
45

 

Além disso, uma vez no governo, um partido de ideal social-democrata acaba se 

comprometendo a encontrar soluções que sejam capazes de receber o apoio de setores-chave 

do Capital, já que seus pressupostos estão presos a ele. No entanto, com a crise econômica das 

últimas décadas, e com a aceleração do capitalismo financeiro, esse projeto começou a 

apresentar suas falhas. A manutenção de um programa como o Welfare State britânico é muito 

custosa, e para continuar expandindo, o capitalismo precisa destruir esse projeto.  

Com o surgimento desse momento de crise do Estado de bem-estar social, em parte 

ideologicamente reforçado pelo thatcherismo, mas em parte também fundado na realidade 

econômica do país, o Partido Trabalhista sofreu pressões para se modernizar. Era preciso 

encontrar uma solução que não fosse nem o reformismo estadista, nem as políticas da Nova 

Direita. E, nas tentativas de se adaptar a essa nova situação, muitas das atitudes do partido 

foram estabelecer alianças com a classe dominante, diminuindo os direitos dos trabalhadores e 

abrindo espaço para a lógica de mercado se instaurar aos poucos no país. Isso fez com que ele 

perdesse ainda mais sua representatividade com o proletariado e entrasse em declínio.  
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Para Michael Bleaney, “quando os Conservadores ganharam a eleição em maio de 

1979 eles derrotaram o governo Trabalhista que não era apenas, até então, um governo da 

minoria, mas também um governo que havia esgotado seu fundo de iniciativas e idéias”.
46

 

Afinal, além de a concepção de “socialismo” do partido ser profundamente estadista – seja 

por influência fabiana ou soviética – ele nunca tentou ter uma visão mais igualitária, aberta, 

diversificada e democrática que o aproximasse das necessidades e desejos da população.  

 Fica evidente que o Partido Trabalhista preparou o terreno para a vitória do 

thatcherismo, que nada mais é do que o fruto das contradições da Esquerda. Para Hall e 

Jacques, “o thatcherismo é um problema não só para a Esquerda, mas da Esquerda”.
47

 Sua 

ascensão veio com o declínio dos Trabalhistas. Thatcher se alimentou precisamente dos 

pontos de consciência popular que o partido anterior havia abandonado, e explorou as 

contradições internas geradas pelos governos de estratégia social-democrata. Era quase uma 

conseqüência lógica que o discurso do senso comum se voltasse para o individualismo e a 

competitividade após o fracasso do modelo estadista e burocrático adotado até então, no qual 

nunca houve democracia. Hall e Jacques mencionam que “o thatcherismo não avançou num 

espaço vazio. Ele invadiu e se plantou num território que tinha perdido suas conexões 

populares e democráticas e que aparentava ser cada vez menos eficiente para lidar com a 

crise”.
 48

 

Não resta dúvida, portanto, que o governo britânico, seja ele considerado de Esquerda 

ou de Direita, até hoje nunca representou de fato os trabalhadores. Ao destruir o Estado de 

bem-estar social, o thatcherismo representou um retrocesso histórico, já que retirou muitos 

dos ganhos trabalhistas conquistados durante séculos.  

No entanto, não interessa a Ken Loach apenas defender a volta do Welfare State tal 

como ele funcionava na sociedade inglesa. O cineasta, antes de Thatcher subir ao poder, tinha 

praticamente toda sua produção cinematográfica voltada para uma crítica a esse modelo, que 

ele descrevia como algo intrusivo e controlador. Os exemplos mais conhecidos são Cathy 

Come Home, de 1966 (que discute a questão dos desabrigados), Kes, de 1970 (que discute os 

problemas do sistema educacional britânico), e Ladybird, Ladybird de 1994 (que discute o a 

“benevolência estatal” no campo da assistência social). Os filmes de Loach representam o 
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estadismo a partir de instituições repressivas e extremamente burocráticas, controladoras e 

disciplinadoras. Segundo o crítico George McKnight,  

 

[s]eus personagens centrais entram em conflito direto com as instituições e 

organizações sociais dominantes. De fato, essas instituições e organizações – mais 

do que os personagens que as representam – são os verdadeiros antagonistas em seus 

filmes. [...] [Loach] tem sido um crítico consistente dos serviços sociais 

administrados pelo Estado, além das profissões médicas e psiquiátricas, a polícia, as 

cortes e a administração da lei, a imprensa, o serviço militar, e outras formas de 

segurança estatal. Essas instituições são desenvolvidas para promover e controlar o 

bem estar, mas, como Loach nos mostra, elas fracassam em seu papel. [...] A crítica 

de Loach sugere a necessidade de transformar radicalmente os serviços sociais que 

têm se mostrado incapazes de lidar de maneira justa e humana com aqueles que 

devem contar com eles.
49

 

 

Suas representações do governo britânico (antes, durante e após o thatcherismo) são 

fruto de uma análise que nota que os Fabianos, os Trabalhistas e os Stalinistas formaram uma 

experiência extremamente antidemocrática na história da classe trabalhadora de seu país, e 

que é preciso lidar com essa herança ideológica, partindo de uma crítica pontual a ela, e não 

apenas ao thatcherismo. 

É de extrema importância notar que, na maioria dos filmes de Ken Loach, seus 

personagens são traídos pelo seu próprio lado, e não por um inimigo previsível. Essa 

constante – que configura a traição como uma regra, mais do que uma exceção – nos chama a 

atenção para a crise da Esquerda, representada pelas instituições estadistas e pelos partidos 

que, em nome da luta dos trabalhadores, mantêm as estruturas de poder às custas de quem os 

apóia.  

A fragmentação da luta da Esquerda e a traição das lideranças é tema recorrente na 

obra de Ken Loach, e é também o caso de Terra e Liberdade, com sua exposição de diversos 

grupos lutando contra os fascistas a princípio, e depois entre si. Nas palavras do cineasta: 

“Vemos o padrão recorrente de cooptação e traição que leva inevitavelmente ao silenciamento 

das vozes de oposição, à traição dos ideais e princípios, e às formas de perda e fracasso 
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vividas por aqueles cuja iniciativa e compromisso inicialmente traziam a esperança de uma 

mudança social e política”. 50
 

Até hoje a Esquerda não se recuperou de tal derrota e, como afirma Stuart Hall, “nós 

abandonamos nossa própria História”.
 51

 Mas, a conclusão a que chegamos enquanto 

espectadores de Terra e Liberdade e Uma Canção para Carla é a de que, como todo trauma, 

não basta evitá-lo e ignorá-lo. É preciso enfrentá-lo, para que a verdadeira imagem da luta dos 

trabalhadores volte a aparecer, e que a experiência fracassada do Stalinismo e dos partidos de 

esquerda – na qual se insistiu em confundir o público, que é a essência do socialismo, com o 

monopólio de Estado – sirva como uma lição.  

Em Terra e Liberdade, ao vermos o personagem David, após sua amarga experiência 

com a realidade stalinista, rasgar o cartão que representava sua afiliação ao Partido 

Comunista, podemos imaginar que a simbologia desse ato de revolta vai muito além de uma 

simples indignação com o Partido Comunista britânico ou com o stalinismo: é um ato de 

expurgação de toda a experiência fracassada da Esquerda ao longo desses anos. Em Uma 

Canção para Carla, o trauma da protagonista que não consegue enfrentar seu passado 

também funciona como alegoria dessa dificuldade de auto-reflexão da Esquerda. Seu processo 

durante a narrativa será uma tentativa de superar tal obstáculo e mostrar aos espectadores a 

necessidade de uma nova formação da Esquerda. 

 

 

1.2  Crise estética: é possível fazer arte política na era do pós-modernismo? 

 

 Os dois filmes, além de carregarem uma forte discussão sobre a crise política que 

percorre o século XX, também trazem em sua forma uma exposição do que podemos chamar 

de “crise estética”. Se o final do século XX, como vimos anteriormente, foi um período muito 

conturbado para o pensamento de esquerda em todo o mundo, a arte já há algumas décadas 

vem sofrendo as conseqüências dessa crise.  

 Grande parte da crise da arte de Esquerda, principalmente no cinema, está relacionada 

ao uso de técnicas do repertório do que se convencionou chamar de “Épico”, transformando-o 
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num receituário formalista. O conceito de Épico, teorizado mais profundamente por Bertolt 

Brecht em sua tentativa de politizar o teatro alemão no início do século XX, então, foi ao 

longo das décadas transformado em uma série de regras a serem automaticamente aplicadas 

por dramaturgos, cineastas e posteriormente pelos críticos. Tais regras foram muitas vezes 

apagadas de sua relação com o fundamento político que impulsionou as técnicas de Brecht e, 

mesmo quando não apagadas, foram utilizadas numa relação mecanicista e prescritiva de 

“certo” e “errado”. 

Essa distorção pode ser observada no caminho percorrido pela crítica feita na revista 

Cahiers du Cinéma. Como menciona George Lellis, 

 

[a]té 1968 os críticos da revista eram relativamente apolíticos e em alguns 

momentos até mesmo de direita. O único interesse que tinham em Brecht era 

também apolítico (e, portanto, pode-se argumentar, uma distorção do mesmo). Eles 

vêem aspectos da filosofia brechtiana e suas técnicas como forma de levantar 

questões sobre a forma do filme, mas estão pouco interessados nas suas ramificações 

políticas diretas.
52 

 

O autor menciona como marco o ano de 1968 porque essa data foi uma das mais 

significantes no panorama político e cultural francês do século XX. Esse ano foi marcado por 

grandes manifestações e greves de estudantes e trabalhadores, cujo poder de contestação 

ameaçou modificar as estruturas de poder do país. De acordo com Chris Harman, 1968 

“marcou um ponto de virada na história do capitalismo ocidental do pós-guerra. [...] Uma 

nova esquerda revolucionária nasceu, capaz de, em vários países, influenciar uma nova 

militância entre um grande número de trabalhadores”.
53

 Os intelectuais (tanto os artistas 

quanto os críticos de arte, dentre eles a Cahiers du Cinéma), inspirados por essa energia 

revolucionária que tomava conta do país, modificaram alguns de seus conceitos sobre o papel 

da arte. A nova fase presenciada na arte francesa (e européia em geral), possui forte influência 

dos pressupostos do teatro épico de Brecht, agora relacionados com seu projeto político de 

caráter marxista. Muitos desses artistas e intelectuais se afirmavam como esquerdistas.  

Dentre as características desse “cinema de arte” (chamado também de nouvelle vague 

ou cinema de autor) estava uma transgressão às regras do cinema comercial, principalmente 
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por meio da desconstrução dos pressupostos da narrativa clássica. Semelhante ao movimento 

do Modernismo na literatura, o cinema de arte quebrava com nexos causais e com o senso de 

realidade. Na nova fase, pós-1968, a diferença mais marcante foi que as obras de arte 

focaram-se em chamar atenção para a narrativa e seu processo de construção.  A postura da 

Cahiers du Cinéma, seguindo essa tendência, era de afirmar que “o objetivo mais importante 

do cinema, conhecendo a natureza do sistema que o torna um instrumento da ideologia, é 

então colocar em questão esse mesmo sistema de representação: questionar a si mesmo 

enquanto cinema, provocar uma alternância ou ruptura com essa função ideológica”. 
54

 

 Essa postura fez com que o foco principal da crítica de Cahiers du Cinéma nos anos 

1970 fossem os filmes políticos de esquerda feitos dentro dos meios convencionais de 

produção, e não aqueles que simplesmente ignoravam assuntos políticos. Para eles, filmes 

progressistas no conteúdo não poderiam ser regressivos na forma, mesmo que bem 

intencionados. Um exemplo é o caso de Costa-Gravas, cineasta político que, segundo a 

crítica, adota técnicas do cinema comercial (hollywoodianas) para apresentar seus conteúdos 

radicais, na maioria das vezes denúncias sociais e políticas de seu momento histórico. Seus 

filmes mais famosos, Z (1968), e Missing (1982) denunciam, respectivamente, a violência da 

ditadura na Grécia na década de 1960 e o golpe militar de 1973 que depôs o presidente 

chileno Salvador Allende. John Hill argumenta que filmes como os de Costa-Gravas, ao 

estabelecerem relações com o mainstream,  

 

[...] tentam „adoçar a pílula‟ da política radical com o entretenimento promovido 

pelas convenções do thriller. Para defensores do thriller político, a grande vantagem 

era a habilidade de alcançar e manter o interesse de um público que não se 

interessaria normalmente por política; para seus críticos, a desvantagem de tais 

filmes era que o uso de formas populares inevitavelmente diluía ou comprometia sua 

capacidade de serem genuinamente e radicalmente políticos, e estimularem um 

pensamento político ativo. 
55

 

 

 Se Costa-Gravas personificava essa contradição forma-conteúdo entre os artistas 

franceses, o ideal, para os defensores desse cinema de arte, estaria cristalizado na obra de 

Jean-Luc Godard. Um dos aspectos centrais de sua obra é seu direcionamento explícito à 

                                                           
54

 Lellis, G. Bertolt Brecht: Cahiers du Cinéma and contemporary film theory. Ann Harbor: UMI Research 

Press, 2002, p. 71. [tradução nossa] 
55

 Hill, J. Finding a form: politics and aesthetics in Fatherland, Hidden Agenda and Riff-Raff. In: McKnight, G. 

op. cit., p. 131. 



38 
 

platéia. De acordo com Bordwell, num filme de Godard desde as seqüências de crédito no 

início do filme reconhecemos uma narração que sinaliza sua presença. “Godard desenvolveu 

uma bateria de recursos – títulos, voice-overs, inserções extra-diegéticas, atuação frontal, 

desenvolvimento de cores, movimentos de câmera, padrões de edição – calculados para 

estabelecer essa relação direta com o público”. 
56

 

 Uma das características mais marcantes no cinema de Godard está relacionada à 

quebra com os preceitos da narrativa em si. O próprio cineasta se definia como uma espécie 

de ensaísta, e usava deliberadamente as técnicas desenvolvidas por Brecht em suas produções. 

Um de seus mais famosos filmes, Tudo vai bem (Tout va bien, 1972), teve como base uma 

tabela
57

 que Brecht havia montado nos anos 1930 para exemplificar didaticamente as 

diferenças entre forma dramática e forma épica.  

 Jacques Aumont, colaborador da Cahiers du Cinéma, resume bem a discussão em 

torno da defesa do cinema de Godard, argumentando que artistas como ele  

 

[...] preenchem exatamente a condição de todo filme militante: propagar um 

significado político, mas acima de tudo escapar do que é geralmente fatal para o 

significado desse tipo de filme: a tendência de todo discurso político de não pensar 

em seu próprio processo de exposição. [...] Em vez de serem apenas seu argumento 

(o enunciado), eles refletem sobre as condições de sua enunciação: colocam não a 

questão de seu significado, mas de seus „efeitos de significado‟, ou seja, da 

interferência, no processo fílmico de produção de significado, da questão do receptor 

da mensagem. 
58

 

 

 Essa necessidade do cinema de arte (e da crítica de caráter desconstrucionista que o 

consagra) de se revelar enquanto construção ao mesmo tempo em que se distancia do cinema 

clássico, cria uma oposição que o torna também clássico dentro de suas regras. Nas palavras 

de Ismail Xavier, “a fórmula dos teóricos idealistas, imagem = real, é substituída pela fórmula 

imagem = ideologia”.
59

 O autor comenta que essa crítica à imagem como manifestação 

ideológica chega a tamanho nível de generalização que se torna um discurso fatalista de 
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negação do Real, localizado acima dos interesses de classe e, portanto, naturalizado em toda e 

qualquer relação humana.  

 O que se chama de político nesse contexto não vai muito além da crítica à indústria 

cultural e, na maioria das vezes, não se aproxima do cerne da questão do capitalismo, que é a 

luta de classes. Esta é colocada em segundo plano para que se discutam questões marxistas de 

maneira abstrata. O trabalho e o proletariado não são considerados como temas centrais, e o 

intelectual será o protagonista na maioria dessas produções auto-reflexivas. A discussão da 

crítica, girando em torno dos níveis discursivos da linguagem cinematográfica, desvia-se do 

próprio conteúdo dos filmes, mesmo quando estes são explicitamente políticos, como é o caso 

de Ken Loach. Segundo o cineasta, 

 

[u]ma das maiores frustrações de se fazer cinema é que você tenta colocar uma série 

de idéias ou evidências na frente da platéia, mas os críticos nunca lidam com a 

substância ou dão continuidade às questões levantadas pelo filme. [...] Os críticos 

examinam as pinceladas, mas nunca param para ver o conteúdo da pintura. Eu não 

entendo o porquê disso. [...] Eu não me importo de um filme ser desconstruído se ele 

parece dizer uma coisa e na verdade diz outra se você examina as imagens que ele 

apresenta. Mas é uma negligência construir um argumento sobre um filme em 

linguagem cinematográfica sem lidar com ele politicamente também. 
60

  

 

O Épico em muitos casos se torna, então, apenas um novo sistema de convenções; “a 

desordem se torna uma regra quando é oposta de forma deliberada e simétrica a uma ordem 

pré-estabelecida”.
61

 Universalizam-se as técnicas brechtianas, colocando-as acima de seu 

contexto histórico e suas condições de produção. Nos termos de Brecht, a técnica se 

transforma num mero truque. Sérgio de Carvalho nos conta que 

 

Brecht já previa em seus escritos um uso „puramente técnico‟ da prática 

distanciadora, a que ele chamava de uso demonizado ou demoníaco, que pode 

aparecer tanto nas antigas tradições em que o teatro chama a atenção para seu jogo 

formal, como na vanguarda mais formalista ou ainda, acrescentaria eu, na 

comunicação de massa. No teatro épico-dialético, por outro lado, o efeito de 

distanciamento se dá na relação historicizante estabelecida pelo trabalho dialético 
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que ocorre no trânsito crítico e vivo entre palco e platéia, trabalho despassivador, 

que gera uma disposição à atitude reflexiva conjunta ao desfrute estético da forma 

representacional. O efeito não se completa sem que a imagem cênica ofereça 

consigo uma possibilidade de indagação sobre sua perecibilidade, sua 

transformabilidade histórica, ou sobre a causalidade social do acontecimento 

mostrado ou sugerido pela cena.
62

 

 

Como podemos ver, a influência de Brecht, quando focada apenas em seu âmbito 

formal e idealizada ao extremo, se torna um fator limitador, baseada em regras que definem o 

geral, e não o específico, e ainda por cima baseadas em conclusões às quais Brecht chegou 

décadas atrás para um público e momento histórico específico. Podemos concluir, então, que 

o intuito político se perde muitas vezes num vazio formalista e ahistórico, contrariando seu 

próprio objetivo inicial na medida em que essas produções se distanciam cada vez mais da 

crítica a uma estrutura social determinada (e defendida como foco central por Brecht): a luta 

de classes. 

Além disso, o mesmo maio de 1968 que havia inspirado tantos intelectuais ao verem a 

força do movimento estudantil e operário aumentar cada vez mais no cenário político francês 

foi testemunha de uma derrota devastadora. Essa experiência de fracasso talvez tenha sido um 

grande “balde de água fria” no imaginário intelectual europeu, e influenciou muito os artistas 

e críticos a partir dos anos 1970 na medida em que, pouco a pouco, testemunharam o 

desmanche da luta e da resistência dos grupos de resistência popular, ao mesmo tempo em 

que, ao redor do mundo, e como conseqüência dessa derrota, o senso comum ia cada vez mais 

caminhando para a Direita.  

Esse ponto de virada, trazido pela sensação de impossibilidade de revolução, ou 

mesmo de qualquer alternativa ao status quo, tem como conseqüência as mudanças sócio-

políticas em diversos países ao redor do mundo, por meio da eleição de partidos em sua 

maioria conservadores. Também, há o advento do pensamento pós-moderno e da arte pós-

moderna, influenciados pelas novas tendências filosóficas de concepção da História e, claro, 

pelas mudanças na própria economia capitalista. Não é coincidência o fato de Fredric 
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Jameson chamar o pós-modernismo de “lógica cultural do capitalismo tardio” 
63

: assim como 

na globalização as mercadorias podem circular livremente sem estarem ligadas a sua 

historicidade e ao seu processo de produção e distribuição, também as formas “circulam” de 

maneira livre, numa celebração de hibridismo que toma a forma do pastiche (a colagem de 

estilos esvaziados de seu conteúdo histórico e político original). Agora, as características do 

teatro épico de Bertolt Brecht, originalmente usadas como forma direta de luta política, são 

apropriadas de maneira ainda mais livre e indiscriminada, por toda sorte de montagem teatral 

e produção cinematográfica. Nos termos de Roberto Schwarz, “[o épico], de força produtiva 

passou, num segundo tempo, a artigo de consumo”.
64

  

Não é preciso ir muito longe: até os filmes mais padronizados de Hollywood e os 

comerciais de TV se utilizam de técnicas que “pertencem” ao repertório do Épico, sempre de 

forma a neutralizar seus conteúdos. No entanto, essa cooptação de forças estéticas e políticas 

não é privilégio do pós-modernismo, já que um dos maiores potenciais da hegemonia sempre 

foi o de conseguir absorver as forças dissidentes que ameaçavam sua destruição. A diferença é 

que, na Indústria Cultural globalizada, o ritmo e a intensidade com os quais essa absorção 

acontece são extremamente grandes, o que dificulta ainda mais o processo de resistência à 

lógica dominante. Afinal, se tudo e todos hoje são mercadoria, se tudo – inclusive a arte – está 

dentro da economia capitalista, existe possibilidade de escapar dessa lógica? 

Essa é a pergunta da qual parte a obra de Ken Loach. Ao se considerar um artista 

militante de esquerda, e saber que está diante de uma problemática estética, porém de 

natureza política, que é a realidade pós-moderna, acreditamos que Loach tenha decidido por 

fazer, na mesma linha de raciocínio de Walter Benjamin, uma crítica ao progresso. Para 

Benjamin, o progresso seria um avanço das forças produtivas sem mudança nas relações de 

produção. Isso pode ser entendido na vida social mais diretamente, com o avanço do 

capitalismo (no qual existe um acúmulo de produção capaz de resolver todos os problemas de 

fome, saneamento básico, saúde e educação da humanidade, ao mesmo tempo em que se 

reproduzem e aumentam as desigualdades sociais), e – como vimos acima – na própria arte, 

quando a multiplicidade de experimentos estéticos se descola do poder de crítica social. 

Para Benjamin, a decisão do artista progressista “se dá no campo da luta de classes, na 

qual se coloca ao lado do proletariado”. E essa posição só será determinada em função de sua 
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“posição no processo produtivo”
 65

, ou seja, a maneira como o artista agirá em torno de seus 

materiais históricos na luta pela posse dos meios de produção. Dessa maneira, fica evidente 

que forma e conteúdo não se separam e, por isso, não é possível justificar a forma adotada por 

um artista em detrimento das intenções do mesmo. Se as intenções forem corretas, a obra 

deverá obrigatoriamente procurar caminhos para ser progressista também em termos estéticos, 

pois “uma obra caracterizada pela tendência justa deve ter necessariamente todas as outras 

qualidades”.
66

 Nosso próximo objetivo, assim, será observar os avanços e limites dessa nova 

estética que Ken Loach criará para dar conta de seus materiais históricos, e tentar chegar a 

uma conclusão a respeito do potencial da obra em contribuir de fato para a arte militante 

progressista. 

Finalmente, esclarecemos que as duas perguntas que dividem este capítulo até agora – 

“É possível fazer arte política na era do pós-modernismo?” e “É possível ser um artista de 

Esquerda em meio ao „fim da História‟?” – na verdade são uma só. Vimos que a estética pós-

modernista surge juntamente com as teorias que pregam o fim da História. A crise estética, 

portanto, é uma crise política. Diante disso, só podemos concluir que, na perspectiva de um 

artista militante tentando ser progressista, para falar de História não é possível ser ao mesmo 

tempo pós-moderno em sua estética. Ken Loach precisa buscar outra forma, que não seja 

igual à de seus contemporâneos, e que seja capaz de lidar com todas as tensões levantadas até 

agora, e refletir sobre os limites políticos e estéticos da Esquerda, numa tentativa de superá-

los e avançar na discussão sobre o que é fazer arte política. 
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2. O projeto estético-político de Ken Loach 

 

 Após uma análise das crises estética e política que foram condição da produção de 

Ken Loach, podemos observar agora o repertório formal encontrado pelo artista para 

expressar o conteúdo da luta de classes e relacionar-se com o público de seu tempo-espaço. 

Diante desse cenário, é evidente que as definições baseadas em divisões de gênero e 

pensamentos binários (drama vs. épico, cinema clássico vs. cinema de arte, etc.) não são 

suficientes para compreendermos o cineasta e sua importância política. 

 

2.1 Os materiais constitutivos 

 

“Quem não estiver preso a preconceitos formais, sabe que a verdade pode 

ser dita de muitas maneiras, e que ela tem que ser dita de muitas maneiras. 

[...] Quanto a isso não há praticamente discussão possível: tem de se 

procurar os meios conforme os fins”. (Bertolt Brecht) 

 

A nova abordagem que propomos aqui, mais próxima de nos fazer entender como 

funciona a obra de Ken Loach, é de que existe um projeto estético-político presente na 

carreira cinematográfica do diretor, de tentativa de criação de uma nova forma que seja 

suficiente para mimetizar e lidar com esses conteúdos e formas em crise. E a novidade não é o 

fato de estar num meio-termo entre Drama e Épico, ou mesmo entre o cinema comercial e o 

de arte, como primeiramente acreditávamos, e sim por usar diversas tendências estéticas 

dentre as que formaram a tradição do teatro e do cinema nos últimos dois séculos – como o 

melodrama, o naturalismo, o neo-realismo italiano e o cinema tcheco. Dessa maneira, 

veremos que Ken Loach não faz melodramas, assim como não faz um cinema naturalista ou 

neo-realista. Nenhuma dessas classificações é suficiente porque elas existem em sua obra não 

como formas propriamente ditas, mas como materiais constitutivos.  

Essa diferença entre forma e material foi teorizada por Adorno em sua Teoria Estética. 

Segundo o autor, a forma seria o resultado final, o todo – constituído de tensões das quais o 

artista não tem consciência, já que, “esteticamente, a forma nas obras de arte é essencialmente 
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uma determinação objetiva” 
67

, ao mesmo tempo em que passa a impressão de não ter sido 

fabricada, de ser “natural”. Em outras palavras, esse processo é determinado historicamente, e 

escapa ao controle e às intenções do artista. Já o material constitutivo é aquilo que está à 

disposição do artista, as ferramentas que ele decide selecionar para construir a sua obra. 

Diversos materiais são utilizados na criação de uma obra artística, e o conjunto desses 

materiais (muitas vezes desarmônicos) é o que resultará na forma do objeto. Então, apesar de 

eles não condicionarem individualmente a totalidade formal da obra, “a escolha do material, a 

utilização e a limitação em sua aplicação são um aspecto essencial da produção”.
 68

 

Para começarmos a entender a forma de Ken Loach, portanto, precisamos partir antes 

dos materiais que a constituem. É importante também ressaltarmos aqui que a escolha dos 

materiais não necessariamente envolve uma consciência plena da historicidade destes, muitos 

dos quais foram resgatados de contextos nos quais eram formas propriamente ditas. O 

melodrama, por exemplo, foi uma forma durante o século XIX, por ser uma produção artística 

que surgiu como expressão de um determinado momento histórico, como veremos mais 

adiante. Hoje, já não mais conectado diretamente ao seu contexto histórico de origem, ele já 

não funciona como uma forma, e sim como um material, escolhido pelo artista juntamente 

com outros, para constituir outra forma, essa sim ligada a seu próprio contexto histórico. 

Porém, mesmo quando utilizado como material, o melodrama – assim como outras formas 

transformadas ao longo da história em materiais – não deixa de ser historicamente constituído 

e carregar consigo essa relação com sua origem. São essas origens das antigas formas usadas 

por Ken Loach agora como materiais que nos interessam aqui. 

Tendo como foco Terra e Liberdade e Uma Canção para Carla mais especificamente, 

identificamos quatro correntes principais que podem ser consideradas como os materiais 

constitutivos mais explícitos, formadores da estética do cineasta. Ligados a uma tradição 

teatral, temos o melodrama e o naturalismo; ligados mais diretamente ao cinema, veremos 

influências do neo-realismo italiano e do cinema tcheco, em especial o movimento 

denominado Czech New Wave.  

Porém, o interessante dessas influências é exatamente o fato de elas não serem 

aleatoriamente selecionadas por uma questão de gosto puramente estético. Pelo contrário, 

cada uma delas possui, em sua origem e sua própria seleção de materiais que as constituem, 
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uma relação com a luta de classes e preocupações políticas que as aproximam muito da obra 

de Ken Loach. Veremos a seguir a origem e relação de cada uma delas com esse projeto, de 

que maneira Loach tenta se apropriar dialeticamente dessas formas enquanto materiais nos 

dois filmes estudados, e o resultado de seu processo de refuncionalização. 

 

 

2.1.1 O Melodrama em Ken Loach 

 

Muitos críticos comentam sobre as relações entre o cinema de Ken Loach e o que se 

convencionou chamar estética melodramática. Porém, para que se chegue a alguma conclusão 

sobre a veracidade dessa comparação, é preciso, antes de qualquer coisa, entender quando, 

onde e como surge essa estética, quais são suas transformações ao longo da história e, 

principalmente, de que forma Ken Loach se apropria dessas fórmulas tão usadas pela indústria 

cultural para falar de um tema que a mesma quase sempre evitou: a luta de classes. Afinal, o 

uso do melodrama seria necessariamente uma atitude regressiva, como a crítica de Esquerda 

insiste em acusá-lo? Jean-Marie Thomasseau, estudioso do melodrama, nos aponta para as 

origens do gênero, o que será essencial para podermos responder essa questão. Segundo o 

autor,  

 

[...] a lenta transformação que afeta, durante todo o século XVIII, os gêneros 

tradicionais da arte, em particular o teatro, conjugada ao surgimento, na época da 

Revolução, de um público aumentado pelas classes populares e extremamente 

sensibilizado pelos anos de peripécias movimentadas e sangrentas, conduz à eclosão 

do que se convencionou chamar „estética melodramática‟. 
69

 

 

Sendo fruto da Revolução Francesa, o melodrama está ligado à idéia do “popular”, e 

em alguns casos aparece carregado de conteúdo político. O que se pode observar de mais 

progressista nos conteúdos do melodrama ao longo de sua história é o fato de, em muitos dos 

casos, o enredo ser centrado num herói ou heroína pobre, e esse protagonista ser geralmente 

vitimizado por alguém rico ou poderoso, que seria o típico vilão melodramático. John L. 
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Styan descreve o protagonista do melodrama como alguém “perseguido pela vilania e o Mal 

na forma de uma óbvia injustiça social, riqueza ou poder”.
70

 

No teatro melodramático, os oprimidos são colocados pela primeira vez no centro do 

palco, e não apenas perifericamente, como apareciam até então. Porém, se a temática traz 

inovações, o gênero dramático estava formalmente preso à estética da classe dominante. 

Apesar de tratar de injustiças sociais e dar voz a uma classe que até então não era sequer 

representada, havia muitas vezes um deslocamento das tensões da luta de classes para outras 

questões, geralmente de nível moral, e não político. “O melodrama, de maneira geral, relata 

uma luta universal entre bem e mal, por meio de uma perspectiva moralizante e um enredo 

imutável, no qual o bem sempre vence o mal, e é possível ter um “otimismo e uma confiança 

inabalável na Providência: a Providência que ajudará sempre aquele que souber ajudar-se a si 

mesmo”.
71

 

Assim, seguindo a teoria do “cada um por si e Deus por todos”, a narrativa 

melodramática não deixa espaço para ações coletivas, já que basta ser moralmente correto 

para ser ajudado pelas forças do destino e ter seu final feliz particular. Nas palavras de Pablo 

Perez Rubio,  

 

[a] resignação – própria indubitavelmente da moral cristã – com que os heróis 

aceitam seu sofrimento, revela de maneira paralela a submissão às regras da ordem 

burguesa, apontada pelo critério determinista que rege seus destinos: não é possível 

escapar da origem, e a rebelião contra o sistema parece pouco provável. A 

compensação, geralmente, não adotará a forma da justiça social, e sim do capricho 

do destino ou da vontade divina. 
72

 

 

Dessa forma, não há no melodrama uma análise dialética da realidade social. A 

desigualdade social, quando aparece, não está vinculada à luta de classes, e nem é vista como 

um problema a ser superado coletivamente, apenas como um obstáculo que será resolvido 

num nível individual pelo protagonista merecedor de tal. Há, então, uma tentativa de 

restauração de uma ordem e harmonia perdidas, de forma que fatores sociais e políticos sejam 

deixados de lado, o que aproxima o melodrama do drama clássico e o distancia cada vez mais 
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de seu caráter radical e popular. O melodrama “traria, portanto, as reduções de quem não 

suporta ambigüidades nem a carga de ironia contida na experiência social, alguém que 

demanda proteção ou precisa de uma fantasia de inocência diante de qualquer mau 

resultado”.
73

 

Não podemos esquecer de que na estrutura melodramática o amor é a grande força que 

iguala os seres humanos e rompe qualquer hierarquia social. Nesse aspecto, já não há mais 

opressores e oprimidos, e tudo é possível. Não são exceção no melodrama as histórias de 

amor inter-racial ou inter-classe que, ao final, “provam” que o indivíduo, após percorrer um 

caminho com obstáculos e manter a fé em si mesmo e no Destino, terá como recompensa a 

superação dos limites impostos e sua aceitação na sociedade, mantendo-se as estruturas e o 

status quo inabalados. 

Thomasseau e outros estudiosos do gênero afirmam também que o melodrama 

privilegia primeiramente a emoção e a sensação. Dessa forma, o espectador se deixa arrastar 

pelas emoções dos personagens e não consegue adquirir o distanciamento crítico necessário 

para ter uma postura mais ativa diante da obra. O melodrama, ao apelar para o lado emocional 

do espectador, depreciaria qualquer tipo de prazer intelectual. Além disso, as peças 

melodramáticas “ensinam que o sentimento purifica o homem e que a platéia se acha melhor à 

saída de um melodrama” 
74

, além de haver no final da peça “uma exortação ao povo, para 

estimulá-lo a conservar a moralidade, a detestar o crime e os tiranos, sobretudo lhe será 

recomendado desposar as mulheres virtuosas”.
75

 

Portanto, percebe-se que um dos papéis sociais do melodrama é disciplinar a platéia, 

que não deve sair para as ruas revoltada, e sim voltar para a segurança de seus lares. Não é 

coincidência que, com essa relação estabelecida com a platéia, o melodrama tenha se tornado 

uma fórmula usada pela indústria cultural (o cinema clássico americano é fortemente baseado 

nesse tipo de estrutura
76

), devido a essa eficácia na tentativa de apaziguar os conflitos de 

classe e evitar qualquer tipo de estranhamento. Também não nos causa surpresa o fato de que 

o melodrama agradava a todas as classes sociais, desde as camadas mais populares até a 

aristocracia. 
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Assim, se o melodrama reconcilia as diferenças ideológicas, apaga o conflito de 

classes e tem como objetivo reconstruir valores morais, seria uma grande contradição adotar 

essa forma, mesmo que apenas como um material entre outros, para tratar dos assuntos de 

Terra e Liberdade e Uma Canção para Carla, assim como de todo o restante da obra de Ken 

Loach. Porém, como comenta Thomasseu, ao observar a evolução do gênero, a partir do 

século XX surgem duas correntes: uma que apenas copia as receitas do melodrama tradicional 

e o perpetua; e outra que, apoiando-se nessa estética, tenta inová-la. Acreditamos ser esse 

último o caso de Loach, mas precisamos observar de que forma isso se dá de fato na estrutura 

desses dois filmes.  

Terra e Liberdade, apesar de não ser o exemplo mais evidente de uso de melodrama 

como material na carreira de Ken Loach, possui alguns traços desse gênero, talvez o mais 

evidente deles sendo o apelo às emoções do espectador, que quase sempre deixa cair algumas 

lágrimas, ao menos nas últimas cenas, com a morte de Blanca e a derrota do POUM. 

Acreditamos que grande parte da carga emotiva esteja concentrada na forma como Rosana 

Pastor – a atriz espanhola que interpreta Blanca – atua, com seus excessos no tom de voz, nos 

gritos, risadas e choros, influência de uma carreira baseada primordialmente em telenovelas 

de seu país. Porém, mesmo as emoções “acentuadas” de Blanca não funcionam exatamente 

como no melodrama tradicional, pois, se observarmos bem, veremos que sua importância na 

narrativa não possui tanta relação com seu papel enquanto indivíduo. Se há um apelo aos 

sentimentos do espectador, ele não ocorre por causa do drama pessoal vivido por Blanca (a 

morte de seu companheiro Coogan, sua briga com David e mesmo sua morte), e sim pela 

simbologia da luta e da derrota da Esquerda que seu personagem carrega fortemente. O uso do 

sentimento nesse filme não deve ser confundido com o efeito de catarse
77

, algo que seria 

típico do melodrama. 

Se no melodrama tradicional o vilão tem extrema importância dramática, sendo o 

motor da ação, no caso de Ken Loach os vilões quase nunca estão marcados. Em muitos 

casos, eles não aparecem ou nós realmente não sabemos quem são. Ao analisar a obra de Ken 

Loach, George McKnight observa que “seus personagens centrais entram em conflito direto 

com as instituições e organizações sociais dominantes. De fato, essas instituições e 
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organizações – mais do que os personagens que as representam – são os verdadeiros 

antagonistas em seus filmes”.
78

 

Em Terra e Liberdade, o Stalinismo é o mais próximo que se pode chamar de inimigo, 

mas não há uma personificação dele num indivíduo específico. Em Uma Canção para Carla, 

a CIA seria talvez o maior inimigo, mas a instituição também não aparece de forma figurada. 

Geralmente, quando os “vilões” são figurados nos filmes de Loach, eles serão as instituições, 

o governo, ou, mais diretamente, o Capital. Isso é um grande avanço em relação ao 

melodrama, pois não se psicologiza um processo que é histórico, e não da “natureza humana”.  

É importante observarmos também que a classe dominante raramente possui presença 

marcada nos filmes de Ken Loach. A câmera não se ocupará de capturá-la, tornando-a quase 

inexistente na tela de fato, e sua presença é indireta, surgindo por meio de referências feitas 

pelos personagens centrais, formados em geral pela classe trabalhadora. Em Terra e 

Liberdade, os fascistas aparecem muito pouco, mesmo em cenas de batalha. Percebemos aqui 

uma estratégia dupla do cineasta de dar voz e capturar o ponto de vista da classe trabalhadora 

e, ao mesmo tempo, mimetizar a sensação de “inimigo sem face” que vivemos na era do 

Capital. Nem as riquezas nem a política são controladas por uma só pessoa: Estado e Capital 

representam os mesmos interesses e formam uma aliança que os tornam mais poderosos, 

porém menos identificáveis enquanto antagonistas diretos da classe trabalhadora.  

Se os inimigos não são personalizados por Ken Loach, a representação que sua obra 

faz da classe trabalhadora também será diferente do melodrama clássico. Seus personagens 

não são figuras heróicas que triunfam sobre condições adversas e cujas ações levam à solução 

dos problemas de forma catártica. A oposição entre Bem e Mal, presente no melodrama, nos é 

apresentada de forma mais complexa. Os protagonistas de Ken Loach não são nem heróis nem 

vítimas no sentido tradicional do termo. Eles cometem erros, são idealistas demais e suas 

ações não se encaixam num padrão de comportamento moral exigido por uma platéia do 

melodrama. Em Terra e Liberdade, por exemplo, vemos David tendo um relacionamento 

extra-conjugal, sem que isso se torne o foco do enredo apresentado no filme. A questão da 

traição de sua noiva, assim como outras questões que seriam trazidas de forma moralista num 

texto melodramático, não é sequer considerada. Veremos mais adiante que a traição cometida 

por ele, ao não avisar Blanca que se uniu ao Partido Comunista, é muito mais central na 

                                                           
78

 McKnight, G. Introduction. op. cit., p. 2. 



50 
 

narrativa do que a traição à sua noiva inglesa, obviamente por ser uma discussão 

primordialmente política, e não sobre a monogamia nas relações amorosas.    

Ainda mais importante é observarmos que, quando os personagens são colocados 

como agentes da narrativa, o conflito “dramático” nos é mostrado acima de tudo como um 

conflito político, por meio de guerras ou greves nas quais os protagonistas estão envolvidos 

direta ou indiretamente. Suas histórias são de vitórias ou derrotas sociais, e não individuais. 

Segundo George McKnight, 

 

[o]s personagens centrais de Loach agem com a esperança de modificar as condições 

de trabalho [...]. Esperam modificar a maneira como as decisões são tomadas, e 

como as políticas são desenvolvidas. Querem modificar como a terra é usada, ou 

como o Estado é governado. Eles agem a partir de uma determinação de fazer o que 

acreditam ser certo e justo. Há geralmente uma espontaneidade e um entusiasmo em 

torno dessas decisões de ação, um entusiasmo nutrido pela expectativa de que o que 

eles estão fazendo fará uma diferença política real. 
79

 

 

O tão esperado final feliz padrão do melodrama também nunca ocorre na obra de Ken 

Loach, apesar de haver uma tensão entre essa expectativa trazida pela fórmula melodramática 

e a realidade sócio-histórica que nos é exposta. Talvez isso tenha como resultado um efeito de 

estranhamento e incômodo no espectador que apostou suas fichas na possibilidade de uma 

solução harmônica e providencial. O que ele irá encontrar, todavia, será a conclusão de que 

qualquer solução será possível somente com uma ação política que tenha como princípio uma 

transformação radical das relações sociais. 

A catarse é essencial para o fechamento da narrativa melodramática, funcionando 

como catalisadora da compaixão do espectador que, após testemunhar uma experiência de 

sofrimento do herói vitimizado, finalmente vê a paz restaurada na esfera privada e familiar, e 

os valores morais intactos. Entretanto, teremos em Ken Loach um fechamento da narrativa 

sem que haja qualquer tentativa de restauração da ordem e do equilíbrio, sem recuperação das 

perdas sofridas pelos personagens e sem um prospecto de resolução dos problemas, mesmo os 

de nível mais individual.  
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 Ao não apresentarem uma solução ou um fechamento na narrativa, que traria uma 

solução harmonizante, os filmes nos alertam para o fato de que estamos diante de um conflito 

determinante. Loach coloca em sua obra a questão trazida pelo pensamento materialista: como 

apostar na libertação do trabalhador enquanto indivíduo, diante da tese de que cada 

trabalhador somente será livre quando todos os outros trabalhadores o forem? 

 

Todo o sistema é baseado em conflito. O discurso em voga, é claro, insiste em dizer 

que o sistema de classes não existe mais, que todos estamos na mesma classe e 

temos os mesmos interesses. [...] Mas eu acho que essa idéia é falsa. Não é assim. 

Há interesses conflitantes. E os conflitos continuarão até que haja uma mudança 

fundamental. 
80

 

 

 O final de Terra e Liberdade, apesar de ter um tom otimista, com o resgate da 

memória revolucionária a partir da narrativa e da experiência vivida por David, não conclui a 

questão da luta de classes. Ao ressaltar a derrota da revolução espanhola e suas conseqüências 

para o destino da Esquerda e da classe trabalhadora européia, Terra e Liberdade nos mostra 

que a luta continua e que não haverá uma resolução no horizonte se a buscarmos num nível 

individual ou moralizante, como o faz o melodrama tradicional.  

McKnight, ao classificar os filmes de Ken Loach como “parábolas sem moral”, 

menciona que as parábolas do cineasta nos contam sobre o fracasso das parábolas 

convencionais. “Loach parece defender a idéia de que a parábola convencional com uma 

moral estaria simplesmente fazendo um diagnóstico errado”. 
81

 Cremos que, se houver algum 

tipo de “moral” nos filmes de Loach, esta está mais próxima ao “efeito didático” de Brecht, 

no qual há um intuito de desarmonia. Não há, então, uma tentativa de apagar a luta de classes 

e ser reconfortante, e sim de evidenciá-la. 

Acreditamos que a única cena puramente melodramática existente em Terra e 

Liberdade seja aquela em que Blanca e David esperam o caminhão/ambulância buscá-lo na 

trincheira e levá-lo a um hospital. O movimento de câmeras, repleto de closes e da técnica de 

campo/contra-campo, junto a uma escolha sonora que acompanha e enfatiza o clima de paixão 

entre os dois personagens que, até então, a estrutura narrativa não havia enfatizado. O grande 
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clichê da partida do ser amado e os olhares que se cruzam até se perderem no horizonte 

somam-se para dar o completo tom de melodrama nesse trecho da narrativa (Figuras 9 e 10). 

O interesse da cena descrita acima surge quando observamos a cena que aparece logo 

em seguida. Nela, temos um salto temporal, e vemos David chegando na pensão recomendada 

por Blanca e – para sua surpresa – encontrando-a a sua espera. Como já havia sido criada uma 

expectativa de desenvolvimento de uma relação amorosa entre os dois, imaginamos que aqui 

veremos o desenrolar dessa história individual. E, de fato, o casal tem uma noite romântica, 

seguida de uma discussão sobre o relacionamento. Na primeira parte da cena, Blanca o 

interrompe e diz: “Hoje quero esquecer de tudo, balas, trincheiras, política. Quero me sentir 

humana, para variar”. Em seguida, há uma continuidade da construção melodramática, na 

qual é utilizada inclusive a mesma canção apelativa da cena anterior, e o uso do close-up. Os 

dois se acariciam, se beijam, insinua-se que haverá uma cena de sexo, e isso é seguido de um 

fade out (outra estratégia melodramática). Porém, na segunda parte da cena, no dia seguinte, 

quando Blanca encontra o uniforme do Partido Comunista em meio aos pertences de David, 

ela se sente traída, e os dois iniciam uma briga. O movimento da cena é um clichê 

hollywoodiano: após o sexo, descobre-se algo que faz com que se decepcione com o amado, 

causando uma discussão sobre o relacionamento, e o acusado se defende dizendo que iria 

contar tudo, mas que não teve oportunidade. Aqui, no entanto, a forma dramática entra em 

choque com o conteúdo, que é político. Se, num dramalhão, a mocinha encontraria uma 

aliança, ou uma carta de outra namorada, Blanca encontra o uniforme que desperta não uma 

discussão amorosa, e sim uma discussão ideológica (entre a posição política do POUM e a do 

Partido Comunista). 

Porém, Loach não apenas parodia os clichês do melodrama enquanto conteúdo, mas 

problematiza seus limites estéticos também. É importante observarmos que, nessa cena, David 

chega da rua (espaço externo) e, ao entrar na pensão, fecha a porta na frente da câmera 

(Figuras 11 e 12), marcando para os espectadores que estão agora no mundo privado. Os dois 

personagens iniciam uma conversa sobre a situação do POUM e a guerra (Figuras 13 e 14). 

Quando Blanca insere uma troca de perspectiva, ao dizer que quer ignorar tais assuntos, o 

próprio movimento de câmera acompanha tal mudança, partindo de planos abertos para 

planos médios, até chegar ao close (Figuras 15, 16 e 17). 

Após o fade out, há um ponto de virada na narrativa: David acorda com um barulho 

vindo do lado de fora, se aproxima da janela, abre-a, e sai até a sacada para enxergar melhor 
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(Figura 18). De sua perspectiva, vemos que são policiais tentando entrar numa loja de vinho 

para capturar alguém (Figura 19). O vinho aqui curiosamente estabelece uma referência ao 

que o casal bebia na noite anterior, quando tentava esquecer os problemas do mundo lá fora. 

Esse movimento de abertura da janela entra em contraste com a porta que se fecha no 

início da cena, o que revela a impossibilidade de se contar essa narrativa somente de um plano 

individual (dramático), já que o barulho de fora vem até eles, e é preciso sair, ver o que está 

acontecendo além das quatro paredes. Na continuação, vemos Blanca acordar, ir até a janela, 

e decidir que fará um café (uma volta ao mundo privado). Porém, ao procurar fósforos na 

bolsa de David, ela encontra um uniforme do Partido Comunista, e há, como descrevemos, 

uma paródia dos clichês melodramáticos, na qual Loach esvazia o conteúdo individual e o 

preenche com um diálogo de cunho político. Durante essa discussão ideológica, a câmera aos 

poucos os estabelece distantes um do outro, saindo dos closes, indo para os planos médios 

(Figuras 20, 21 e 22), e finalmente terminando em ambientes diferentes: David na pensão e 

Blanca na rua (Figuras 23 e 24). 

Ken Loach, nessa cena, põe em questão os limites do melodrama por intermédio de 

elementos cinematográficos. O barulho que os chama para o lado de fora, a mudança no foco 

da discussão (marcada muito fortemente pelo jogo de planos mais fechados e planos mais 

abertos) e, ao final, a saída de Blanca paras as ruas rompem gradativamente com esse espaço 

aparentemente doméstico, que após essa cena desaparecerá por completo. Sem negar a 

existência da sala de estar, o cineasta nos mostra que ela só tem relevância em ser focada 

quando articulada com suas relações com o mundo de fora, que é o que a condiciona. 

Assim, vemos que a inclusão de uma cena melodramática tradicional se torna 

produtiva quando vista em comparação com a cena seguinte, que se distancia dela para poder 

analisá-la criticamente, contribuindo para uma discussão do papel das escolhas estéticas no 

resultado político que se quer obter. A cena de sexo entre Blanca e David, então, apesar de 

aparentemente melodramática, traz um avanço por conseguir fazer uma discussão sobre a 

própria estética adotada na cena anterior, e ter uma postura crítica em relação aos limites 

desse uso.  

Partindo agora para uma observação do uso do melodrama em seu outro filme, 

podemos dizer que Uma Canção para Carla, em sua estrutura aparente, se baseia num 

melodrama tradicional. Como já mencionamos mais detalhadamente na introdução deste 
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trabalho, existe um enredo aparentemente baseado numa história de amor nos moldes 

hollywoodianos, e que nos leva a acreditar que o filme possui uma construção baseada em 

clichês e motivações melodramáticas. No entanto, vemos que existe uma “narrativa paralela”, 

que toma conta dessa “narrativa principal”, e se reverte como motivador central ao longo do 

filme. O processo de apropriação e transformação feito por Ken Loach, aqui, é o de partir de 

elementos melodramáticos para revertê-los em material sócio-histórico. O uso de dois 

enredos, sendo o individual subordinado ao histórico (que acaba por se revelar a grande 

narrativa do filme) se revela altamente produtivo enquanto crítica dessa estética tradicional. 

Se Uma Canção para Carla é uma narrativa que articula esses dois enredos de forma a 

mostrar as limitações de um em detrimento do outro, George, nosso protagonista, não parece 

consciente disso. Ao observarmos seu comportamento, como já foi dito anteriormente, 

voltado primeiramente a questões individuais, e sua atitude extremamente otimista e crente na 

Providência, com a conclusão, após perder seu emprego, de que “vai dar tudo certo” no final, 

veremos que George se enxerga como um protagonista melodramático, hipnotizado pelo 

discurso da agência individual, e de quem foi retirada a capacidade de relacionar suas 

vivências ao processo sócio-histórico no qual se insere.  

Essa postura fica evidente quando George conversa com Eileen, sua irmã, a respeito 

de seu dilema: 

-E: E quem diz que ela volta com você? 

G: Se fosse ela, eu voltaria. 

E: Estão em guerra. 

G: É, um probleminha. 

E: Um probleminha? 

G: Está certo, uma guerra... 

E: Uma guerra? Você não entende? 

G: Mais ou menos... 

E: Mais ou menos? 

G: Vai ficar repetindo o que eu digo? Que coisa chata! 
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E: George, é complicado. Há os contras. Contra o quê? Contra a revolução, contra o 

governo nicaragüense, que é dirigido pelos sandinistas. Sandinistas são aqueles que 

derrubaram o ditador Somoza em 1979. É isso o que o padre Murphy não entende. 

G: O que ele não entende? 

E: Os EUA os chamam de comunistas, mas há 3 padres no governo. 

G: Certo. [demonstrando pouco interesse pela História] 

E: E eles vão ferrar os sandinistas. 

G: Quem, os padres? 

E: Não, idiota, os americanos. 

G: Mas que confusão! 

E: Enfim... e se Carla ficar com esse tal Antonio? 

G: Vou arriscar. 

E: Por quê? 

G: Porque eu a amo. 

 

O uso de “enfim”, explicita a quebra que ocorre durante o diálogo entre o plano 

histórico e o individual. Eileen, percebendo que a conversa política perdeu o rumo, volta para 

o nível dramático, e a guerra, quando não serve apenas de pano de fundo para a narrativa, se 

torna um obstáculo para a felicidade individual do protagonista. Porém, antes de concluirmos 

que essa volta aos conteúdos dramáticos acontece porque, afinal, é só essa esfera que George 

compreende, sendo Eileen “forçada” a fazer tal regressão, devemos observar quais são os 

limites estéticos da cena, e de que forma ela nos permite avançar ou não em relação à postura 

dramática de George. 

Durante o início do diálogo, George e sua irmã caminham e a câmera os acompanha. 

Eles aparecem da cintura para cima (plano americano), centralizados no enquadramento 

(Figura 25). Sem cortes, Eileen passa por George, eles param de andar e ela se posiciona de 

frente para ele, estabelecendo-se, aqui, a posição tradicional de diálogo. Tal posição será 

reforçada durante a cena, por intermédio do clássico movimento campo/contra-campo 
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(Figuras 26 e 27). O diálogo também possui o padrão dramático de relação de encadeamento, 

tensão, e, ao final, leva a uma ação, quando George diz “Vou arriscar!”.  

Se a forma é problemática e limita o desenvolvimento mais propriamente político da 

cena, o conteúdo transmitido também tem suas lacunas. O que aprendemos sobre a Nicarágua, 

por intermédio de Eileen, é uma mera reprodução de uma série de informações factuais, 

enciclopédicas, desligadas de qualquer reflexão crítica ou consciente, algo que podemos ver 

na vasta maioria da produção de documentários na história do cinema. George, então, está 

num campo minado de formas e conteúdos que são incapazes de transmitir algo realmente 

produtivo para que ele compreenda e se insira na discussão. Uma Canção para Carla parece 

nos dizer aqui que nem o drama nem o documentário clássicos são eficazes nesse sentido. 

Se há algum momento no filme no qual George e os espectadores são expostos a uma 

tentativa de nova forma e novos conteúdos, é na cena em que George e Carla estão em cima 

de um ônibus com outros nicaragüenses e iniciam uma conversa sobre a agricultura na 

Escócia, seguida de uma explicação sobre a reforma agrária na Nicarágua. Essa cena tem um 

caráter muito mais informativo do que dramático, já que seria desnecessária do ponto de vista 

do efeito de causalidade, por não ter ligação com o seguimento anterior nem com o próximo. 

Sua única função seria como cena de passagem, pois Carla e George estão no ônibus para 

irem de um ponto a outro do país, mas ela se estende demais para ter apenas essa função. 

Entretanto, não podemos dizer que a inclusão dessa cena chegue a causar algum tipo de 

estranhamento no espectador, pois as informações transmitidas ali possuem um mínimo de 

motivação dentro da estrutura, fazendo parte do aprendizado de George no lugar novo onde 

está. Cremos que o estranhamento dessa cena se dê mais no âmbito interno dela, e não tanto 

na sua relação com o restante da narrativa. 

Ao observarmos sua estrutura interna, o que mais nos chama atenção é o fato de ela 

não parecer uma cena de ficção, por possuir um caráter de espontaneidade, em especial 

devido ao uso que Loach faz de não-atores. Sua filmagem é “confusa”: o diretor utiliza a 

action-led camera, que busca focalizar os personagens na medida em que falam, não estando 

pré-estabelecida anteriormente à fala; várias pessoas falam ao mesmo tempo, e quando o 

fazem, engasgam, hesitam, expressam-se e traduzem erroneamente tomados pela emoção do 

momento, o que nos dá uma sensação de perda do controle dramático, que prezaria o diálogo 

totalmente compreensível, e não algo com dissonâncias e ruídos. Estamos, então, mais 
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próximos do terreno formal do documentário, e de sua busca por um efeito do real, de 

autenticidade.  

É nesse momento do filme também que se dá início a outro detalhe na composição das 

cenas. Observamos em todos os planos que os closes de George e Carla são sempre invadidos 

por imagens dos camponeses ao redor deles. Os protagonistas nunca aparecem sozinhos, 

estando sempre acompanhados por pelo menos um deles no enquadramento. Mãos, chapéus, 

sempre há algum elemento invadindo o enquadramento, algumas vezes até mesmo tampando 

a visão que, em teoria, deveria privilegiar os personagens centrais (Figuras 28 e 29). Daqui 

em diante, esse fenômeno será recorrente no filme, e Carla e George raramente estarão 

sozinhos no enquadramento, sempre nos lembrando que na estética de Ken Loach a História 

quer invadir o drama individual. É muito freqüente também haver seqüências em que, ao 

fundo, podemos ver a presença da FSLN (Frente Sandinista de Libertación Nacional), o 

grupo de guerrilheiros responsável pela revolução nicaragüense, ressaltando o fato de que a 

Nicarágua está em guerra, e de que o exército e o povo fazem parte de uma mesma totalidade. 

 A desconstrução das técnicas tradicionais, por meio do uso de efeitos de improviso 

documental, possui forte relação com o conteúdo que se quer transmitir.  Num momento 

específico dessa cena, após os camponeses terem explicado a George como funcionou a 

reforma agrária na Nicarágua, e George ter se mostrado pela primeira vez interessado 

diretamente nos assuntos políticos ao seu redor, ele pergunta: “O que acontece se o rico 

resolver voltar?”. E, antes que Carla termine de traduzir, o camponês parece ter entendido a 

pergunta. Diz com entusiasmo algo como “lutar”, “unidos”, gesticulando com as mãos. E, 

interessantemente, George sorri, compreendendo também a mensagem, sem que houvesse 

sequer uma tradução: “Entendi. Vão mandá-los se foderem” (Figura 30). 

Desenvolvendo-se mais o papel de George na narrativa, veremos que, se a princípio a 

história nos é contada do ponto de vista do personagem, ao chegarem na Nicarágua temos a 

sensação de que um novo filme se iniciou, já que o foco narrativo parece muito mais ligado a 

Carla do que a ele dali em diante. Essa “troca de protagonista” é uma quebra radical com a 

estrutura clássica que supostamente se mantinha ao longo da narrativa, e traz ganhos enormes 

ao filme, causando uma espécie de “efeito de estranhamento” no espectador acostumado à 

lógica do cinema clássico (dramático). Segundo Gustav Freytag,  
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[o] drama tem um arranjo completamente monárquico; a unidade de sua ação 

depende essencialmente disso, de que a ação se complete em relação a um 

personagem dominante. E, também, para assegurar o efeito, a primeira condição é 

a de que o interesse do espectador seja direcionado sobretudo para uma pessoa: o 

espectador precisa entender tão cedo quanto possível em quem vai concentrar sua 

atenção, antes de qualquer outro personagem [...]. Nada é mais penoso para o 

espectador que a incerteza sobre quanta atenção dedicar a cada um dos personagens 

importantes. 
82

 

 

 A troca de protagonistas é ainda mais interessante quando percebemos que isso 

provavelmente ocorre porque o ponto de vista de George, preso ao enredo amoroso, é 

insuficiente para entendermos as questões históricas que o filme se propõe a transmitir. A 

história contada pelo olhar de George seria completamente diferente da história que nos é 

contada quando esse olhar se amplia para o de Carla e pelas cenas que escapam ao olhar de 

George em geral. Essa “disputa pelo palco” entre George e Carla funciona como uma 

referência à batalha entre elementos dramáticos e épicos durante o filme, já que a personagem 

Carla, ao menos na segunda parte do filme, não funciona enquanto indivíduo no sentido 

restrito do termo. A individualidade de Carla é construída por meio de seus referenciais 

coletivos – seu trabalho, sua família e seus amigos – que, por sua vez, estão sempre 

relacionados à personagem por meio da luta política que envolve seu país. Sua presença na 

narrativa adquire um papel político e histórico. Portanto, ampliar o foco narrativo de George 

para Carla permite à narrativa ir além das questões limitadas pela “postura dramática” de 

George. 

A postura dramática de George é simbolizada também por intermédio das canções que 

percorrem o filme. O contraste que mais nos chama a atenção é entre a canção Your song, de 

Elton John, que George escuta quando está num bar escocês, e a canção chamada Guerrero 

del amor, cantada por Carla na Nicarágua. Your song, produto da indústria cultural, é 

basicamente uma canção pop como milhares que escutamos nas rádios de todo o mundo, e 

representa o tipo de cultura ao qual estamos expostos diariamente; seu refrão celebra o amor 

de um casal como o ápice da felicidade e da harmonia: “I hope you don't mind / I hope you 

don't mind that I put down in words / How wonderful life is while you're in the world” 
83

. 
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 “Espero que você não se importe, espero que não se importe / que eu coloque em palavras / o quão 

maravilhosa é a vida / enquanto você está nesse mundo”. 
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Guerrero del amor, ao contrário, possui imagens claramente políticas, e refere-se à memória 

de Sandino e à luta pela libertação nicaragüense: “Te cambio una canción por el coraje / de 

tus jovenes manos combatientes / fundidas al metal con que nos salvas. [...] Te cambio esos 

20 años duplicados / a causa de esta guerra necesaria / por la carnosa flor de la esperanza...”
84

. 

A primeira canção (que George provavelmente associa a Carla), por focar-se em 

questões individuais, refere-se à relação que George inicialmente consegue ter com Carla e 

com toda a experiência vivida tanto em Glasgow quanto na Nicarágua; a segunda, por todas 

as referências históricas e sua importância política para a população nicaragüense, mostra-se, 

ao longo da narrativa, tanto para os espectadores quanto para George, ser a música que se 

sobressai e que devemos associar ao título do filme. Guerrero del amor é o tipo de música 

capaz de revelar a experiência e a memória de Carla, tentando também ser traduzida em 

algum significado político para George.  

O contraste que é feito entre as canções – assim como outros elementos de 

espelhamento que encontramos ao comparar as duas partes do filme – não deve ser entendido 

como uma separação rígida na qual entenderíamos a segunda parte como um simples avanço 

em relação à primeira. É importante notarmos que a primeira parte do filme já está repleta de 

indicações e reflexões políticas, e o espelhamento entre as narrativas da Escócia e da 

Nicarágua é capaz de nos revelar elementos importantes sobre as causas e conseqüências da 

fragmentação da classe trabalhadora. 

As circunstâncias que permitem o primeiro contato entre George e Carla no ônibus já 

são um indicativo de que se estabelece entre eles uma aliança de classe, e não apenas uma 

relação amorosa. Se George se encontra numa posição que o impede de estabelecer relações 

entre suas vivências e a conjuntura sócio-histórica, existe um “autor implícito” que vai além 

da visão do protagonista e nos introduz aos elementos políticos para que possamos fazer tais 

relações. Assim, a inserção da canção de Elton John revela-se altamente produtiva para 

refletirmos sobre as conseqüências da relação entre a indústria cultural e a classe trabalhadora. 

Não é o filme que faz a separação em dois blocos (indivíduo e História), e sim o protagonista, 

uma vez que, influenciado pela indústria cultural, compreende sua identificação de classe para 

com Carla inicialmente apenas nos moldes de um clichê melodramático.  
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 “Te troco uma canção pela coragem / de tuas jovens mãos combatentes / fundidas ao metal com o qual nos 

salva [...] Te troco esses 20 anos duplicados / à causa desta guerra necessária / pela flor carnosa da esperança...”. 
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Há outro caráter da tradição melodramática que é preciso discutir quando analisamos 

Uma Canção para Carla: o uso do melodrama como narrativa de fundação. Existem muitos 

exemplos 
85

 na história do cinema de projetos de uma nação com valores morais, étnicos e 

sociais representados pela união de um casal heterossexual. O final feliz, portanto, é a 

afirmação desse projeto, e a promessa de que tudo dará certo não só para o casal, mas para a 

nação em si. No filme de Ken Loach, quando vemos que a união do casal é inexistente, 

podemos relacionar essa desconstrução do mito de fundação com a crítica ao projeto da 

globalização.  

Porém, a leitura da impossibilidade de comunicação e união harmônica entre centro e 

periferia não dá conta da complexidade da alegoria, pois sabemos que há, além disso, uma 

tentativa de representação da Esquerda e da luta de classes no final do século XX – que 

também se mostrou fracassada. No final do filme, e ao observarmos a própria continuidade da 

história britânica nos anos 1990, nos damos conta de que não temos acesso a essa experiência 

revolucionária, que ela já não nos faz mais sentido; esse projeto não tem espaço no imaginário 

inglês do final do século. Um final feliz, portanto, por mais utópico e desejável que fosse, não 

seria honesto como mímese dessa geração que testemunhou projetos falidos de ambos os 

lados. 

 Entretanto, o que mais incomoda quando assistimos a Uma Canção para Carla é a 

quebra radical que existe entre uma estrutura dramática padrão (baseada num roteiro ao 

menos aparentemente melodramático) e um conjunto de imagens que não comporta tal 

estrutura. Nem Carla nem George têm o glamour exigido dos protagonistas para sustentar o 

melodrama; há muito pouco foco (em close-up) nos protagonistas; o cenário é cru, e mesmo 

as paisagens supostamente românticas da Escócia no fundo são um grande lamaçal coberto 

por neblinas (Figura 31); a iluminação é precária nos dois espaços em que o filme se situa. 

Novamente, Ken Loach nos lembra que, diante de uma realidade sócio-histórica em crise e 

degradada, principalmente do ponto de vista das vítimas da exploração econômica e da 

guerra, não é possível usar a “forma” do melodrama sem haver no mínimo algumas 

dissonâncias. Aqui, elas são enormes, pois ao quebrar com o esperado star system que 
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narrativa estabelece relações entre o par amoroso e a história da guerra civil nos EUA. O filme causou grande 

polêmica ao ser acusado de fazer uma celebração da escravidão e da segregação racial, além de retratar a Ku 

Klux Klan de forma heróica. 
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envolve tais produções e, ao representar a precariedade por meio dos detalhes de composição 

das cenas, os espectadores são constantemente lembrados desses deslocamentos. 

Fazendo-se um balanço do uso do melodrama feito por Ken Loach, é possível 

chegarmos à conclusão de que essa estratégia de reaproveitar a estética melodramática e 

adaptá-la a conteúdos políticos, apesar de arriscada, por se aproximar em muitos casos dos 

problemas do Drama, não tem nada de nostálgica ou residual. Obviamente, ao usar um 

material cristalizado como o melodrama, o cineasta correria o risco de apenas reproduzir o 

discurso hegemônico presente nessa estrutura, como sua postura maniqueísta e individualista, 

que ignora a dialética do processo histórico da luta de classes. 

 Todavia, acreditamos que Ken Loach não aposta num uso indiscriminado do 

melodrama, não adere a esse ponto de vista; se existe uma apropriação, esta é feita de forma a 

atualizar essa estética para as necessidades de seu tempo e de suas intenções políticas. Loach 

recupera a raiz mais progressista do melodrama, o qual, em seu momento histórico, 

disponibilizou a técnica que permitia colocar os pobres no centro do palco, como 

protagonistas, e faz uma incorporação crítica que refuncionaliza esse material, desconstruindo 

o discurso de poder intencionado no uso geral que se faz dele. 

Assim, ao atualizar e avançar em relação ao melodrama, ele consegue resgatar os 

valores populares do gênero e, se seus filmes despertam uma reação de identificação 

emocional, esta não fica apenas no âmbito do indivíduo e da moral, e sim no político. Dessa 

forma, o espectador precisa necessariamente tomar partido, ser a favor ou contra a reforma 

agrária e a coletivização das terras, e não existe a possibilidade de os filmes agradarem a 

ambas as classes sociais, já que se posicionam ao lado de uma e expõem os interesses da 

outra, sem desvios ou deslocamentos.  

Se, como afirma Thomasseau, o melodrama é uma das formas da Revolução Francesa, 

a obra de Ken Loach é a forma de um momento histórico no qual vivemos a crise dos valores 

da classe emergente dessa mesma revolução, que prometeu liberdade, igualdade e 

fraternidade, mas que enriqueceu às custas dos mesmos que a ajudaram a conquistar sua 

posição de poder. Os filmes de Ken Loach nos mostram que, principalmente no final do 

século XX, é impossível seguir a receita melodramática ao pé da letra quando se quer criticar 

o sistema. Afinal, como seria possível haver um final feliz numa narrativa que descreve uma 

sociedade baseada num projeto fracassado? 
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Como aponta Ismail Xavier, o melodrama “tem sido, por meio do teatro (século XIX), 

do cinema (século XX) e da TV (desde 1950), a manifestação mais contundente de uma busca 

de expressividade (psicológica, moral)”.
86

 O fato de essa estética estar tão presente na 

televisão é determinante na carreira de Ken Loach, que se inicia por meio de um contato 

direto com essa linguagem (ao produzir o que se convencionou chamar de “docudramas”, ou 

“melodramas sociais”). 

Entre os anos 1950 e 1960, a tendência da crítica era ressaltar a diferença entre gênero 

popular e cinema crítico, e as duas coisas não poderiam coexistir. Somente a partir dos anos 

1970 reabriu-se a questão, e o melodrama surgiu no cenário para falar de política: “Um 

movimento simultâneo, não coordenado, afastou muitos cineastas e críticos de um 

modernismo mais incisivo no ataque ao cinema narrativo de gênero e revalorizou o diálogo 

com os produtos da indústria como estratégia de sobrevivência de um novo cinema político 

que se queria mais estável na comunicação com o público”.
 87

 Assim, surgem projetos 

políticos como o de Ken Loach, que nos mostram que é possível utilizar o melodrama de 

forma menos inocente, e mais reflexiva, irônica, invertendo o jogo, e criando alegorias 

políticas a partir de um material melodramático. “Para [Peter] Brooks, o melodrama apresenta 

todo esse vigor porque é algo mais do que um gênero dramático de feição popular ou um 

receituário para roteiristas. É a forma canônica de um tipo de imaginação que tem 

manifestações mais elevadas na literatura, até mesmo na fatura de escritores tomados como 

mestres do realismo – como Balzac ou Henry James”.
88

 

 Agora, a próxima pergunta que devemos fazer é: o que a estrutura melodramática traz 

que outras não trariam, que explicaria a adoção desse material ao longo de tantos anos, por 

um cineasta que conhecia estruturas mais “progressistas” (o teatro épico de Brecht, por 

exemplo)? 

A vantagem de se usar o melodrama num projeto militante está obviamente 

relacionada ao caráter de comunicabilidade que uma fórmula já conhecida carrega consigo. 

Numa tentativa de dialogar com o público, outros movimentos cinematográficos 

estabeleceram pactos semelhantes, que trouxeram uma cumplicidade emocional produtiva, 

transcendendo o puro efeito de catarse, ao mesmo tempo em que deram outro sentido para a 

estrutura, como foi o caso do neo-realismo italiano. 
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Outra característica interessante do melodrama que pode servir para fins progressistas 

é sua simplicidade, que sempre foi atacada pela crítica de esquerda como uma forma de 

espetáculo alienante, cheia de didatismo moralizante. Apesar de a crítica ter razão em dizer 

que a vasta maioria dos melodramas tenha esse problema, não podemos associá-lo a toda 

tentativa de apropriação da técnica, pois não há nada intrínseco a ela que a faça ser 

necessariamente assim. De acordo com Peter Brooks, o próprio maniqueísmo do melodrama 

tem sua raiz “na vontade de fazer com que o mundo se torne menos complexo e ambíguo, 

mais inteligível”.
89

 Haveria, nessa forma, uma busca de compreensão do mundo e dos 

conflitos humanos. Se hoje a crise da figurabilidade na arte nos faz cada vez ter uma menor 

noção da totalidade, indicando uma total falta de sentido no mundo, talvez ressaltar a 

necessidade de se buscar uma compreensão da organização da sociedade seja uma arma eficaz 

na batalha cultural.  

 Essa noção de representação da totalidade em Ken Loach entra radicalmente no debate 

sobre a arte pós-moderna. Nesse sentido, podemos ler a dificuldade de comunicação de Carla 

e George não apenas como metáfora da crise do projeto da globalização (cujos ideólogos 

insistem em afirmar a possibilidade de uma pluralidade cultural, política e ideológica 

harmônica), mas também como o dilema enfrentado pela arte política, na sua dificuldade de 

se comunicar com o público. Além disso, com o Pós-Modernismo, estamos diante de um uso 

indiscriminado e aleatório de técnicas progressistas acumuladas durante a história da arte, 

desligadas de sua função e significado inicial. Assim, incorporam-se procedimentos técnicos 

ao mesmo tempo em que se neutralizam seus conteúdos, fazendo com que toda a dialética 

contida nessas formas desapareça. 

 Loach vive numa geração que viu os conteúdos dessas formas serem apagados, e a 

conclusão a qual provavelmente podemos chegar é de que usar “técnicas progressistas” já não 

possui a força política que um dia existiu. Fica cada vez mais difícil haver um efeito de 

estranhamento, pois existe uma liberdade incrível de possibilidades técnicas, em sua maioria 

fetichizadas e rapidamente absorvidas pelo mercado. O avanço de Loach não é criar ou usar 

mais uma dessas “formas radicais”, e sim se apropriar dialeticamente de um dos materiais 

mais utilizados pela indústria e recuperar seu conteúdo político original, revertendo sentidos, 

transformando o “banal” em algo radical. A hegemonia se apropria de formas populares para 
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defender o status quo. Porém, ao apenas inverter o sinal e usar uma forma incapaz de se 

comunicar de fato com a classe trabalhadora, a Esquerda muitas vezes deixou esse campo de 

batalha livre para a hegemonia fazer o que quisesse.  

A batalha pelos meios de produção artísticos está mimetizada na própria forma dos 

filmes de Ken Loach, que expõe esse conflito entre as esferas dramáticas e não-dramáticas, de 

histórias centradas num indivíduo, mas que se referem à grande narrativa da História da luta 

de classes. O melodrama é uma das estruturas mais presentes no campo de batalha da arte 

engajada de Ken Loach, e seu uso pode ser visto como uma espécie de “retrocesso planejado”. 

Ao nos fazerem pensar sobre o melodrama como um projeto falido que pode ser ressuscitado, 

Terra e Liberdade e Uma Canção para Carla são, portanto, um mapeamento das derrotas da 

classe trabalhadora não só em seu conteúdo, mas também em sua forma. 

A utilização do material melodramático em Terra e Liberdade e Uma Canção para 

Carla nos permite tirar conclusões ainda mais produtivas quando pensamos na relação entre 

essa estética e a história da Esquerda e do pensamento marxista.  

Primeiramente, podemos encarar a releitura que o cineasta faz do melodrama nesses 

filmes como uma crítica à própria forma do discurso thatcherista, que possui um forte apelo 

melodramático, por ser ao mesmo tempo populista e moralista. No entanto, como Stuart Hall 

menciona, é exatamente por possuir essa forma que o thatcherismo conseguiu seu apoio 

popular, uma vez que ele “toca direta e imediatamente na experiência de classe, e tem o poder 

de mapear o mundo da problemática realidade social em polaridades morais claras e não-

ambíguas”.
90

 Portanto, o passo que Ken Loach precisa dar não é o de simplesmente negar essa 

relação com uma linguagem melodramática de maneira abrupta; é preciso partir desse contato 

com o “popular”, mas utilizando o melodrama como um material a ser desconstruído em seu 

caráter “populista” e em seu pensamento binário, tentando refuncionalizá-lo para que, em sua 

combinação com outros materiais, ele faça parte de uma construção formal dialética, capaz de 

dar conta de uma representação verdadeira das relações sociais de seu tempo. Assim, sem 

desconectar-se do povo, Loach avança por conseguir estabelecer uma relação inicial que os 

artistas e intelectuais de Esquerda, em sua grande maioria, insistem em ignorar, ao 

considerarem certas formas como completamente inválidas para representar a luta de classes. 

                                                           
90

 Hall, S. op. cit., p. 143. 



65 
 

Retomando a discussão de que o thatcherismo nada mais foi do que o resultado da 

crise da Esquerda, cujos principais pivôs foram o stalinismo e a social-democracia, podemos 

continuar nosso raciocínio estabelecendo relações com essas duas correntes.  

A arte defendida pelo stalinismo, conhecida como o Realismo Socialista, possui 

características muito semelhantes ao melodrama tradicional. Peter Hames menciona que, para 

os ideólogos de Stalin, as narrativas deveriam obedecer à “teoria da falta de conflito”, na qual 

“heróis positivos devem, ao menos moralmente, triunfar sobre personagens negativos. O 

reforço dessa regra fez surgir o enredo padronizado, no qual um final feliz inevitável era 

precedido de conflitos nominais entre personagens „negativos‟ e „positivos‟”.
91

  

Herbert Eagle, ao observar as técnicas exigidas pelo padrão Realista-Socialista, afirma 

também que existe uma relação muito forte com o cinema narrativo clássico:  

 

[...] linearidade espacial e temporal, com ações dirigidas pela motivação do 

personagem – uma rede de intenções, causas e efeitos. Tais intenções eram vistas 

como tendo bases de classe e ideológicas, as quais eram geralmente explicitadas 

verbalmente nos filmes. Os personagens representam seus sistemas de valores 

claramente, e os conflitos são vistos em termos não-ambíguos. O sistema realista-

socialista oficial encorajava a produção de representações altamente distorcidas da 

vida real e da História.
92

 

 

Fica evidente que a relação entre o Realismo Socialista e o melodrama não é acidental, 

na medida em que ambas as estéticas possuem como objetivo principal o apagamento da 

dialética da luta de classes, e com isso a afirmação de valores morais impostos com o intuito 

de apaziguar o pensamento e a revolta social. Se o melodrama estava ligado à ascensão da 

burguesia, que viu, num primeiro momento, os trabalhadores como cúmplices e, logo em 

seguida, como adversários a serem controlados, o mesmo se deu com o stalinismo, que teve 

os trabalhadores como aliados da revolução, e em seguida, com a ascensão de Stalin, 

instaurou um modelo autoritário e burocrático que não permitiu um avanço nas relações 

sociais. Era preciso, então, haver um esforço de controle hegemônico, e a imposição de uma 
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representação cultural foi uma das maneiras que Stalin encontrou para manter o status quo e 

seus privilégios. 

Assim, melodrama e Realismo Socialista colocam respectivamente os pobres e os 

proletários no centro da cena, mas, limitados pela estrutura social que suas formas mimetizam 

– o capitalismo 
93

 –, não conseguem avançar em relação à forma dramática. Suas estéticas 

refletem, cada uma em seu momento histórico e em sua particularidade, os problemas de uma 

concepção burguesa de sociedade e, por isso, não conseguem superar essa limitação 

ideológica.  

A diferença de Ken Loach – e seu avanço em relação a outras tentativas de crítica ao 

melodrama – está no fato de sua obra aceitar os pressupostos dessa forma dramática (presente 

no thatcherismo, no Realismo Socialista e no melodrama) e, ao admitir sua existência, 

penetrar em sua essência e de lá extrair o que é mais importante: seu conteúdo de contradição 

social, até então apagado por essas estéticas com as quais Loach se relaciona dialeticamente. 

Se a aparência dessas representações dramáticas se mostra como uma unidade harmônica, os 

filmes de Ken Loach revelam, por meio do conteúdo e da forma, um processo dialético no 

qual assumem essas estéticas ao mesmo tempo em que as viram do avesso para expor suas 

contradições.  

 Finalmente, podemos pensar a relação dos pressupostos da social-democracia com o 

melodrama, que se dá de forma um pouco diferente dos casos acima mencionados por não 

estar diretamente relacionada a uma discussão estética, e sim à própria concepção de práxis 

política. Podemos associar a teoria social-democrata com uma das características essenciais 

da estrutura narrativa melodramática: o fatalismo e a crença na providência. Walter Benjamin, 

ao mostrar os perigos do pensamento da social-democracia para a luta de classes, aponta para 

o fato de que a concepção teleológica da História presente em tal teoria “somente poderia 

levar o movimento operário à passividade e ao imobilismo”.
94

 Tal atitude não nos parece 

muito diferente da lógica assumida pelo melodrama, que também aposta numa concepção de 

história (funcionando como alegoria da própria História) cujo final já está pré-determinado, e 

que levará a um fim no qual a justiça prevalecerá.  
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Terra e Liberdade e Uma Canção para Carla colocam em cena a discussão sobre a 

intervenção dos homens na História. Opostos aos protagonistas melodramáticos, seus 

protagonistas são heróis apenas na medida em que contribuem para puxar o freio de mão da 

História e criar um estado de exceção onde o progresso deixa de ser aparente e se torna de 

fato um avanço nas relações sociais. O herói loachiano funciona como uma espécie de agente 

histórico, não apenas importante, mas essencial para que a humanidade não caminhe para sua 

autodestruição. Nas palavras de Stuart Hall, “o socialismo não será entregue a nós através de 

um alçapão da História por um deus ex-machina”.
95

 A narrativa de Ken Loach nos mostra que 

a intervenção se dará por meio de uma agência coletiva, que pressupõe uma consciência de 

classe e condições históricas para tal. Isso ocorrerá no plano das relações sociais, eliminando 

a possibilidade tanto de um determinismo mecânico, quanto de um desfecho idealista. Para 

Loach, a emancipação humana deve ser, antes de tudo, material.  

 

 

2.1.2 O Naturalismo em Ken Loach 

 

Apesar de parecer completamente diferente do melodrama, o naturalismo possui 

algumas relações com essa estética na sua origem. Ao mesmo tempo em que havia muitas 

peças melodramáticas que pregavam a manutenção do status quo, havia também alguns casos 

em que “o melodrama preferiu orientar-se para a pintura de meios sociais mais pitorescos, [...] 

sublinhando violentamente os contrastes entre os ambientes ricos e os despossuídos”.
96

  

Thomasseau nos diz que esse tipo de melodrama social evoluiu espontaneamente para 

a estética naturalista: “Com efeito, desde 1850, diretamente ligadas às teorias humanitárias e 

socialistas, [...] algumas obras colocam em cena os dissabores e o patético da pobreza. [...] 

Alguns anos mais tarde, a estética naturalista iria retomar e codificar essas tendências 

esparsas”.
97

 O próprio Émile Zola, maior exemplo de escritor e defensor das idéias 

naturalistas, havia afirmado que “quando o melodrama científico tiver nascido, o drama 
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naturalista poderá ser experimentado” 
98

, mostrando que existem mais semelhanças entre os 

dois gêneros do que se pode ver nas aparências.   

Apesar de surgir a partir do melodrama, no entanto, o naturalismo é uma espécie de 

avanço em relação ao seu antecessor, por fazer parte de um momento histórico em que o 

teatro tinha como função “não apenas retirar do palco suas artificialidades formais, mas 

também seu falso conteúdo”.
99

 O alvo da crítica de Zola era não apenas o drama romântico do 

teatro francês, mas também o melodrama dos boulevards.  

Basicamente, a diferença central entre o melodrama e o naturalismo é que, enquanto o 

primeiro apenas colocava os pobres em foco, sem haver um esforço de compreensão dos 

fatores envolvidos na geração da pobreza, o segundo coloca os pobres em sua relação de 

exploração econômica com os ricos. O foco do naturalismo é o Trabalho e, por meio da 

análise de tal processo, ele consegue revelar as contradições do discurso capitalista, antes 

mascaradas e neutralizadas pelo melodrama. Nesse sentido, o caráter científico do naturalismo 

se aproxima da análise econômica e histórica desenvolvida por Karl Marx. 

O grande exemplo de obra naturalista que evidencia esse avanço em relação ao 

melodrama é o romance Germinal, escrito por Zola em 1885. A comparação desse romance 

com a obra de Ken Loach pode nos trazer pontos interessantes, uma vez que sua temática gira 

em torno de uma greve de mineiros franceses, que viviam em condições de vida subumanas. A 

luta de classes é explicitada em ambos os artistas, mas de maneiras um pouco diferentes. 

Antes de adentrarmos a discussão sobre a estética naturalista e a apropriação feita por 

Ken Loach dessa forma, é preciso apurarmos brevemente a ambigüidade em torno da 

definição do termo. Raymond Williams comenta que existem três sentidos diferentes para a 

palavra “naturalismo”:  

 

O primeiro, e mais popular, indica um método de reprodução „acurada‟ ou „como a 

vida real‟. O segundo, e historicamente mais recente, indica uma posição filosófica 

aliada à ciência, à história natural, e ao materialismo. O terceiro, e mais significativo 

para a história do drama, indica um movimento no qual o método de produção 

                                                           
98

 Zola, E. apud Thomasseau, J. M. op. cit., p. 112. 
99

 Styan, J. L. op. cit., p. 9. 



69 
 

acurada e a posição filosófica específica tendem a estar organicamente fundidos. 
100

 

 

 É o terceiro caso que nos interessa aqui, pois é esse projeto estético-político naturalista 

(comumente associado às teorias de Zola sobre a literatura e o teatro) que terá influências na 

obra cinematográfica de Ken Loach. Raymond Williams traça as origens desse movimento, e 

afirma que ele tem, a princípio, raízes ligadas ao drama burguês do século XVIII, que dava 

ênfase ao contemporâneo como material legítimo; ou seja, era importante para esse drama 

falar do aqui e do agora, usando uma linguagem coloquial. No mesmo ensaio, Williams 

menciona que, apesar de ser uma variação do drama burguês, o naturalismo tem uma base 

mais específica, que o diferencia de seu precursor, e também de outra corrente com a qual ele 

é sempre confundido – o realismo.  

 

A novidade da ênfase naturalista era sua demonstração da produção do personagem 

ou da ação por um ambiente natural ou social. Isso é radicalmente distinto das 

exemplificações das características humanas „permanentes‟ em um „cenário‟ natural 

ou social reproduzido de forma acurada. A base intelectual para a nova ênfase é 

então um senso de produção histórica, no sentido social de que o personagem é 

determinado ou profundamente influenciado por seu ambiente social, com a 

observação mais adiante e mais penetrante de que seu ambiente social é em si 

produzido historicamente. 
101

 

 

Além dessa ênfase na descrição de um processo histórico, e não de um estado natural e 

imutável de coisas, um dos temas centrais do Naturalismo – que o difere do drama clássico e 

do próprio melodrama – é a exposição de crises e contradições de áreas geralmente obscuras 

da ordem capitalista. O projeto naturalista tinha como objetivo, nas palavras de Zola, “mostrar 

o homem vivendo no meio social que ele mesmo produziu, que modifica todos os dias, e no 

seio do qual experimenta por sua vez uma transformação contínua” 
102

, para que fosse 

possível chegar a um melhor estado social. Ao insistir nas relações entre o indivíduo e seu 

contexto social e material, o naturalismo se associa às idéias radicais do projeto socialista.  
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Pensando nas relações desse projeto social com a forma naturalista, não é aleatória a 

escolha pelo efeito de autenticidade em sua estética. Segundo Williams, o argumento 

naturalista é de que “um ambiente real tinha que ser construído no palco porque dentro dessa 

perspectiva um ambiente de verdade – um tipo de quarto específico, uma mobília específica, 

uma relação específica com a rua, o escritório ou a paisagem – era na verdade um dos atores: 

um dos verdadeiros agentes da ação”.
103

 O ambiente no qual a história acontece é, para os 

naturalistas, não algo a ser observado passivamente ao fundo como segundo plano ou 

decoração, e sim parte integrante e ativa da própria ação, por ser uma característica causal e 

sintomática desta. Por isso, há também tamanha preocupação com a reprodução de uma 

linguagem coloquial e do comportamento do grupo a ser representado: todos esses são fatores 

que formam os indivíduos – sendo tão ou talvez até mais importantes que os personagens – e 

precisam estar presentes e em posição de destaque.  

 Porém, existem outras questões a serem pensadas sobre a estética naturalista que 

talvez revelem alguns de seus limites. O grande problema é que o naturalismo, em especial o 

teatro, tende a escolher como palco para seus enredos o mundo doméstico e, assim como no 

drama burguês, essa escolha formal limita a possibilidade da crítica social que se deseja 

realizar. O comentário de Williams explica bem essa tensão: 

 

Além desse local-chave da sala de estar, havia, em direções opostas, áreas cruciais 

da experiência que a linguagem e o comportamento da sala de estar não podiam 

articular ou interpretar completamente. Crises econômicas e sociais na sociedade 

tinham seus efeitos na sala de estar mas, dramaticamente, apenas enquanto relatos 

provenientes de outro lugar, fora do palco ou, quando muito, vistos pela janela ou 

gritos vindos da rua.
104

 

 

 Além dos limites da sala de estar, Williams levanta outro problema enfrentado pelo 

naturalismo: ao lidar com as relações de determinação entre o indivíduo e seu meio, ele não 

dá conta da expressão da subjetividade, que não cabia dentro de sua estética. O naturalismo, 

então, não conseguia nem falar de questões mais íntimas, do inconsciente, nem sair da sala de 
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estar e ir para as ruas. Diante dessas limitações, os artistas tentaram novos experimentos. 

Havia dois caminhos opostos a serem seguidos, com resultados completamente diferentes: um 

deles era transformar o Drama em algo relacionado diretamente à esfera pública novamente (o 

grande exemplo disto foi Brecht); o outro era fazer o Drama explorar a subjetividade mais 

intensamente, como foi o caso do teatro expressionista. 

Onde estaria Ken Loach em meio a essas limitações? Onde ele consegue avançar e 

onde ele apenas repete os mesmos limites estéticos do naturalismo? Acreditamos que, em 

Terra e Liberdade, a cena que melhor explicita esse movimento entre indivíduo e meio, entre 

o mundo privado e o público, e onde talvez encontremos alguma resposta para essas questões 

seja aquela – analisada anteriormente – em que David e Blanca se encontram numa pensão e 

têm uma noite romântica seguida de uma discussão sobre o relacionamento. Além de fazer um 

questionamento sobre os limites do melodrama, como mencionamos acima, essa cena também 

dialoga com a estética do naturalismo e seus limites “espaciais”. Loach nos mostra que é 

preciso romper com o espaço privado e doméstico se quisermos dar conta das relações sociais 

totalizantes. 

Há outras semelhanças e diferenças entre a estética de Loach e a naturalista que 

merecem ser observadas com cuidado. O efeito de autenticidade, tão importante para a 

estética naturalista, é algo que Loach também tem como objetivo consciente: “A intenção é 

tornar a atuação o mais autêntica possível”. Em seguida, define autenticidade como algo em 

que “as pessoas que sabem como o evento deveria ser levantem-se e digam „sim, é assim 

mesmo‟”.
105

 

O mais produtivo dessa busca por um efeito de autenticidade em Ken Loach é 

exatamente o ponto que o diferencia do drama tradicional e o aproxima dos pressupostos 

políticos naturalistas. Raymond Williams, ao fazer uma análise de The Big Flame 
106

, dirigido 

por Ken Loach em 1969, comenta que o movimento ao qual o filme pertence pode ser situado 
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historicamente como uma fase além da “extensão social” 
107

 que definiu o primeiro período 

do drama burguês. Segundo o autor, o drama burguês surge num período que, embora tenha 

feito uma expansão para abarcar a burguesia dentro do espaço de representação teatral, não 

conseguiu se expandir para além dessa classe.  

A extensão social à qual Williams se refere, no entanto, não funciona de forma tão 

simples quanto pode parecer. Mais contemporânea a Ken Loach, a televisão, por exemplo, 

“era vista como o local apropriado, em oposição consciente ao teatro com sua platéia 

persistentemente minoritária em termos sociais, para que ela funcionasse como alternativa que 

permitisse ao mesmo tempo alcançar públicos de diferentes extratos sociais e trazer a classe 

trabalhadora para o centro da ação dramática”.
108

 Porém, apenas colocar a classe trabalhadora 

no centro da ação não é suficiente para o efeito político da “extensão social” defendido por 

Raymond Williams: 

 

Você só precisa ver The Big Flame uma vez para perceber que algo maior que uma 

simples extensão está em jogo. Não é, como em alguns casos de extensão para a 

vida da classe trabalhadora, a realização de algo que seja exótico para os 

espectadores. Dizem que o que era anteriormente chamado de drama da „vida de 

baixo‟ é uma intenção do próprio drama burguês, no qual „ver como a outra parte da 

sociedade vive‟, como era comumente dito, era em si uma intenção específica, ou 

mesmo uma forma de entretenimento. De fato, uma das questões que devem ser 

pensadas sobre The Big Flame é se ele está interpretando uma ação específica dentro 

das docas para uma platéia geral, ou se ele está interpretando tal classe para ela 

mesma.
109

  

 

Em outras palavras, Williams nos alerta para a diferença entre simplesmente 

representar a classe trabalhadora como um “outro” a ser observado com um olhar 

condescendente e antropológico (que vem de fora e se volta para fora), e representar a classe 

trabalhadora por meio de uma postura política que se coloca como pertencente a esse grupo e 

quer se comunicar com ele. O crítico menciona que o filme possui uma “relação 

conscientemente interpretativa para com um ponto de vista político específico” 
110

, ou seja, 

que não cria representações da classe trabalhadora por mera satisfação da curiosidade de um 
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público de outra classe, como muitas vezes é feito na televisão, e sim constrói um ponto de 

vista de classe marcado, que busca interpretar as relações sociais, e não apenas expô-las para 

fins de entretenimento.  

 Em The Big Flame, a tentativa de representar a autenticidade mencionada não é apenas 

contemplativa, como no realismo clássico, e sim política. Isso se torna evidente quando 

vemos o uso de não-atores, já que os próprios trabalhadores se auto-representam. Há, também, 

a escolha da locação em vez do estúdio, o que permite que a representação seja feita no local 

onde a ação ocorreria de fato.  

Essa preocupação com a autenticidade está presente em toda a obra do cineasta e ele a 

alcança não somente por meio de representações realistas do cenário e da atuação, como 

também por meio de uma preocupação com a língua. Em Terra e Liberdade, os personagens 

falam espanhol e catalão, e os diálogos são repletos de expressões populares autênticas da 

região e da classe social a que os personagens pertencem; David tem um sotaque que o marca 

como pertencente à classe trabalhadora do norte da Inglaterra. Isso é mais facilmente 

realizado devido ao fato de Loach escolher nesse filme também os não-atores, ou atores 

profissionais que possuam uma relação com a biografia do personagem, de forma que nenhum 

ator jamais é convidado a “imitar” um sotaque que não pertence à sua própria origem social e 

geográfica. Eles menos atuam e mais vivenciam o personagem, de acordo com depoimentos 

de atores que trabalharam com Ken Loach. 

Em Uma Canção para Carla, o mesmo procedimento de escolha de não-atores ocorre, 

dando autenticidade lingüística às cenas. Assim como Ian Hart, o ator que interpreta David, 

foi escolhido por ter um sotaque pertencente à classe trabalhadora do norte da Inglaterra, 

Robert Carlyle foi escolhido para interpretar George devido à sua origem escocesa. Nesse 

filme, no entanto, a questão da língua é mais central quando pensamos no espectador inglês, 

para quem o filme foi feito. Para esse público, o efeito de autenticidade é ainda mais 

surpreendente, pois na versão original do filme não existem legendas para situá-lo nos 

diálogos e canções em espanhol – que são muitos – o que o coloca na mesma posição de 

George ao visitar o país estrangeiro.  

A preocupação com a língua já existia em Zola, que criticava o tom declamatório e o 

excesso de clichês teatrais de algumas peças do século XIX, que estavam longe de representar 



74 
 

a maneira como as pessoas realmente falam. “Portanto, o novo diálogo deveria ser flexível e 

preciso, e transmitir o tom e sentimento do personagem de fato”. 
111

 

Tanto em Loach quanto em Zola, então, podemos observar um projeto estético 

estreitamente relacionado ao papel político da arte. Nas palavras de Styan, 

 

[t]odos esses princípios fundamentavam a exigência essencial de Zola de que o 

teatro não deveria mentir; ele argumentava ser um „soldado honesto da verdade‟. 

Nós podemos até rir agora dessa noção de que a literatura pudesse se tornar uma 

ciência, porque a ficção não pode provar nada; mas a abordagem „experimental‟ do 

naturalismo podia informar fortemente a imaginação criativa e dar um novo impulso 

vital à arte, como ela de fato o fez. Zola acreditava que a arte e a literatura deveriam 

servir à mente examinadora, investigando, analisando e reportando sobre os homens 

e a sociedade, buscando os fatos e a lógica por trás da vida humana. O novo drama 

não precisava ser deficiente em „poesia‟, pois a verdade encorajaria a poesia da 

humanidade: a realidade possui uma grandeza em si mesma.
112

 

 

É esse o ponto central que aproxima o projeto dos dois artistas em questão: o 

compromisso com a verdade; verdade que não é científica no sentido universalizante e 

abstrato do termo, e sim histórica, pois só pode ser apreendida enquanto um processo que 

modifica e é modificado pelos homens. Verdade deve ser entendida aqui não como uma 

simples captação formal da realidade, mas como uma tentativa de representar a dialética da 

luta de classes.  

Até que ponto, porém, podemos dizer que o projeto de Ken Loach, um século depois, 

recupera os pressupostos do naturalismo? Pensando um pouco nas diferenças entre o projeto 

defendido pelos naturalistas e o cinema de Loach, há, por exemplo, a questão da posição do 

artista em relação ao seu objeto. De acordo com os escritos teóricos de Zola, o romance 

naturalista 

 

[...] é impessoal, quero dizer que o romancista não é mais que um escrivão que se 

abstém de julgar e de concluir. O papel de um cientista é expor os fatos, ir até o fim 

da análise, sem arriscar-se na síntese; os fatos são estes, a experiência tentada em 

tais condições dá tais resultados; e ele aí se detém, porque, se quisesse avançar para 
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além dos fenômenos, entraria na hipótese; seriam probabilidades, não seria ciência. 

[...] Dizemos tudo, não fazemos mais uma seleção, não idealizamos. 
113

 

 

Essa busca por um caráter científico, que marca a influência iluminista do naturalismo, 

e que aposta numa possibilidade de se alcançar a objetividade nos discursos, preferindo a não 

intervenção do artista, não existirá no cinema de Ken Loach. O cineasta intencionalmente dá 

preferência a um ponto de vista marcado, que nos diga de onde ele fala e qual é sua posição 

política. No caso do cinema, devemos pensar em quem a câmera escolhe capturar: o oprimido 

ou o opressor?  

Em Terra e Liberdade, a escolha de um narrador que marca seu ponto de vista é 

evidente desde o início, quando vemos a história sendo contada por meio do olhar da jovem 

Kim, a partir de cartas escritas por seu avô (Figura 32). O olhar, longe de ser onisciente, se 

mostra parcial, mesmo que às vezes escape do próprio limite estabelecido, quando temos 

acesso a informações que não estariam nas cartas de David, como seu caso amoroso com 

Blanca, que obviamente deve ter sido escondido de sua noiva, destinatária das cartas.  

Essa discussão sobre foco narrativo pode ser ainda mais produtiva no caso de Uma 

Canção para Carla, no qual, desde a primeira cena, a história nos é contada pela perspectiva 

de George, e tudo é mais diretamente marcado pelo próprio movimento da câmera. Apesar de 

estar no título do filme, Carla só nos é introduzida após alguns minutos, apenas ao entrar no 

campo de visão do motorista. Um dos momentos em que a marca do ponto de vista fica mais 

explícita é quando vemos Carla refletida no espelho retrovisor do ônibus, enquanto George a 

observa (Figura 33). Cremos que essa estratégia, além de contribuir com o suspense do 

enredo (nós descobrimos sobre a vida de Carla aos poucos, juntamente com George), tem a 

grande importância de estabelecer os limites que a perspectiva de George traz para a narrativa.  

Ambos os filmes partem da perspectiva do próprio diretor, ao trazerem protagonistas 

de origem britânica, mas avançam em relação a sua realidade local, em busca de descrever um 

processo que inicialmente eles são incapazes de compreender. Assim, David e George 

funcionam em certos termos como o “cientista” do naturalismo de Zola, que penetra uma 

realidade a fim de analisá-la, nem que para isso seja preciso se distanciar dela (e ir para a 

Espanha ou para a Nicarágua). Dizemos isso por não acreditarmos que os filmes tenham a 

ambição de, enquanto arte britânica, dar conta de uma representação totalizante dos outros 
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países onde parte da narrativa se passa. Pelo contrário, a intenção primordial de Ken Loach 

parece ser a de compreender sua própria realidade (a crise da Esquerda e a fragmentação da 

classe trabalhadora inglesa) e para isso precisa sair dela para entendê-la dentro de uma 

conjuntura internacional que a forma e transforma. 

Por conta desses fatores, seria falso, portanto, fazer um filme sem marcação de foco 

narrativo, apenas sobre a guerra civil espanhola ou sobre a revolução nicaragüense, sem a 

inclusão de seu ponto de partida britânico. E também seria falso acreditar que apenas a visão 

britânica seria suficiente para contar tais narrativas, sem a ajuda do ponto-de-vista dos 

espanhóis e nicaragüenses, que em alguns momentos cruciais do filme tomam para si o foco 

narrativo e fazem a história avançar. 

Isso fica evidente no momento em que George e Carla vão para a Nicarágua, e 

precisamos ser expostos a todo um conteúdo político que a visão de George provavelmente 

não seria capaz de captar naquele momento. Talvez seja por isso que apenas nós espectadores 

tenhamos acesso a essas experiências políticas, que nos são reveladas por meio de fragmentos 

de memória de Carla, por exemplo. Não é por acaso que, numa dessas cenas, vemos George 

ao lado de Carla, dormindo (Figuras 34 e 35). A partir desse momento, a perspectiva não será 

predominantemente a de George, que se torna mais um observador do que um narrador de 

fato. Ao mesmo tempo, porém, o fato de o espectador não ter legendas disponíveis para ajudá-

lo nas cenas em que os nicaragüenses falam em espanhol coloca novamente a perspectiva de 

George no centro.  

Em ambos os filmes, esse jogo de avanços e recuos do foco narrativo nos parece ser 

uma postura de negar uma objetividade e neutralidade que o naturalismo ainda tinha como 

meta, e ao mesmo tempo insistir na possibilidade de captação de uma realidade mais 

totalizante, que não se aprisione no discurso pós-moderno da relatividade dos pontos de vista. 

Tal jogo busca fazer uma representação das relações sociais e do sistema na qual elas se 

inserem.  

Ficamos com a impressão, então, de que ser onisciente e científico como os 

naturalistas acreditavam ser possível não é mais colocado como possibilidade no momento 

histórico de Ken Loach, marcado pelo fim das certezas e pela crise do pensamento. Talvez 

essa possibilidade não tenha existido nem mesmo na época de Zola, e a própria obra do 

naturalista contradiga sua teoria. Segundo Styan, muito da obra de Zola não correspondia a 
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seus pressupostos teóricos, já que sua teoria possuía alguns paradoxos. Um deles é que, “ao 

tentar ensinar à platéia uma lição social, se perdia a objetividade científica que constituía a 

razão para se escrever uma peça realista em primeiro lugar”.
114

 

Vejamos o caso de Germinal, por exemplo. De fato, há um narrador que se marca 

como onisciente durante o romance, e que tenta descrever os dois lados da história – o dos 

burgueses e o dos operários –, o que poderia ser confundido com uma neutralidade. 

Entretanto, Zola em muitos momentos dá voz aos operários por meio de diálogos e do uso do 

discurso indireto livre, ao mesmo tempo em que se distancia do ponto de vista burguês, ao dar 

pouca atenção aos pensamentos e falas dessa classe – que quando aparece é descrita com certa 

ironia, e marcada em toda a sua avareza e falsa caridade. O romance deixa evidente que seu 

posicionamento está quantitativa e qualitativamente do lado da classe trabalhadora. Dessa 

forma, as produções de Zola não continham a objetividade que o naturalismo almejava, o que 

nos permite pensar que nem sempre as intenções do artista correspondem a seu resultado, e 

que os materiais sociais ditam a forma como os abordamos. 

De qualquer maneira, vemos que em Zola o naturalismo era uma forma propriamente 

dita, influenciada pelos avanços e limites de seu contexto iluminista. Distante desse momento 

histórico, e inserido em outro – o pós-modernismo – o projeto naturalista aparecerá na obra de 

Ken Loach evidentemente não mais como forma, e sim como um material constitutivo, 

exatamente como força opositora à estética anti-totalizante pós-moderna. Sabendo dos 

problemas do discurso iluminista, Loach incorpora o espírito totalizante deste, na tentativa de 

caminhar na contramão de sua contemporaneidade, e resgatando o que a estética naturalista, 

com seu impulso de exploração e de diagnóstico de um processo, tem de mais progressista: a 

tentativa de representação da História a partir do ponto de vista dos oprimidos. 

Podemos concluir que o naturalismo representou, em seu momento histórico de 

origem, uma superação do melodrama, incorporando em seu projeto estético a discussão 

política socialista contemporânea a ele, ao mostrar que as pessoas são inseparáveis de seus 

ambientes sociais reais.  “Contrário às versões idealistas da experiência humana, nas quais as 

pessoas agem controladas pela providência, ou por meio de normas imateriais e atemporais, o 

naturalismo insistiu no fato de que as ações são sempre especificamente contextuais e 
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materiais”.
115

 E é devido a essa superação política que o naturalismo se diferenciará também 

esteticamente de seu precursor: “a proposta de colocar um ambiente realisticamente 

representado na narrativa, no palco ou no filme era introduzir e enfatizar essa força autêntica 

de determinação”.
 116

 

Porém, exatamente por possuir esse caráter determinista do ambiente exterior aos 

homens, o naturalismo encontrou, em muitos casos, limites ideológicos contrários a seu 

projeto socialista. O romance Germinal, por exemplo, avança em muitos pontos os limites da 

própria teoria naturalista, sem se prender ao ambiente doméstico e colocando a política no 

centro da discussão ao registrar a história de uma greve de trabalhadores por intermédio de 

um ponto de vista marcado. No entanto, talvez por focar demasiado na determinação 

econômica, o romance acaba por fazer descrições que não dão espaço para a retratação de 

homens como sujeitos históricos. 

Sabemos que uma das características da estética naturalista é exatamente o foco na 

reificação dos homens e de suas relações sociais, que surge como uma resposta às teorias do 

“livre arbítrio” presentes na estética do drama burguês, que declaram a vontade humana livre 

para tomar decisões e determinar suas ações. Os personagens naturalistas, portanto, não 

podem ser heróis, já que são “raramente capazes de escapar dos limites de seu ambiente 

sócio-cultural. Os sonhos que aspiram são aqueles que eles não podem realizar – ou, se 

realizam, ao menos em parte, é por um preço muito mais alto do que poderiam imaginar”. 
117

  

Porém, ao tentar negar a possibilidade de ação individual, muitas vezes as obras 

naturalistas negam a capacidade de qualquer ação, até mesmo a coletiva. Germinal, que 

parece ser uma exceção, por supostamente colocar seus personagens como agentes históricos 

organizando uma greve de mineiros, também possui essa limitação, ao observarmos sua 

construção formal. Se a narrativa consegue descrever o capitalismo como um processo, e não 

como um estado natural de coisas, ao revelar que a exploração de um é o lucro do outro, ela 

esbarra no problema da caracterização dos pobres apenas como objetos do sistema, 

animalizados pela sua condição econômica. Não são poucos os momentos em que termos 

como “gado humano”, “rebanho”, “uma ninhada de cachorros criada junta” são utilizados 

pelo narrador para descrever a classe trabalhadora. Obviamente, enquanto estamos sob o foco 
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da exploração econômica, não há nada mais realista do que revelar o caráter reificador e 

desumanizador desse processo. Aqui, a escolha de palavras não parece necessariamente 

inapropriada para tal mensagem, afinal, como o narrador do romance sugere, o homem está 

“escravizado pelo hábito que o reduzia um pouco cada dia à função de máquina” 
118

, e se há 

algum tipo de liberdade dada a essas pessoas, elas estão apenas “livres para morrerem de 

fome”.
 119

 

O problema surge quando saímos do campo da mais direta vitimização desses 

trabalhadores e passamos ao relato da greve, instante em que esperamos ter alguma mudança 

na descrição desses trabalhadores. É interessante observar que, no momento em que o 

romance está focado na fase da exploração, há mais espaço para manifestações de 

humanidade (quando os personagens se apaixonam, sentem vergonha, tristeza, etc.) do que no 

trecho em que eles se organizam e partem para a luta. Durante a narração da greve, os 

trabalhadores não apenas são vistos como objetos, sem grande poder de ação: seu 

comportamento é rebaixado ao nível mais animalesco possível. A sensação que temos é de 

que não existe nenhum grau de consciência de classe, apenas que a luta é instintiva e 

impulsionada pela necessidade mais imediata de sobrevivência.  

 

Era a visão vermelha que arrastaria a todos, fatalmente, numa dessas noites 

sangrentas desse fim de século. Sim, uma noite, o povo em torrentes, desenfreado, 

correria assim pelos caminhos, gotejando o sangue burguês, exibindo cabeças, 

semeando o ouro dos cofres arrombados. As mulheres gritariam, os homens abririam 

suas queixadas de lobos, prontos para morderem. Sim, seriam os mesmos farrapos, o 

mesmo matraquear de tamancos grosseiros, a mesma turba assustadora, suja, de 

hálito fétido, varrendo o mundo caduco com a sua irresistível avalancha de bárbaros. 

Arderiam incêndios, nas cidades não ficaria pedra sobre pedra, regredir-se-ia à vida 

selvagem das florestas após o grande cio, o grande regabofe, em que os pobres, 

numa só noite, extenuariam as mulheres e esvaziariam as adegas dos ricos. Não 

sobraria nada, as fortunas e os títulos das situações adquiridas desapareceriam, até o 

dia em que talvez desabrochasse uma nova sociedade. Sim, eram essas coisas que 

estavam passando pela estrada, como uma força da natureza, e vinha delas o vento 

terrível que lhes açoitava o rosto.
120
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Como podemos observar, a descrição reforça apenas elementos de vingança e ódio de 

classe. Em outros momentos da narrativa, a violência é explícita: os trabalhadores não apenas 

destroem a mina, mas também castram o agiota da cidade, assassinam o gato da família 

burguesa, e espancam outros trabalhadores. O único personagem que parece possuir alguma 

consciência de classe é Etienne, o protagonista, que apesar de ser um trabalhador, possui uma 

formação intelectual marxista, e é esse conhecimento mais abstrato que o impede de cair na 

“barbárie” que a narrativa nos descreve. Essa descrição seria limitadora, em nossa opinião, 

não apenas pelo fato em si de animalizar os personagens no momento da luta, mas pelas 

implicações políticas dessa escolha.  

Segundo Raymond Williams, “uma noção passiva do ambiente, não apenas formadora 

– o que em minha opinião é uma noção progressista – mas como completamente determinante 

– o que em minha opinião não é – é por fim incorporada a essa forma estática e 

aprisionadora.”
121

 Se o objetivo do naturalismo é mostrar que os homens estão dentro de um 

processo que os desumaniza, apenas reforçar essa teoria sem enfatizar seu outro lado – a idéia 

de que são esses mesmos homens que reverterão o processo – acaba por engessar o 

movimento histórico que o projeto naturalista quer evidenciar enquanto algo dinâmico.  

Poderíamos pensar, se analisarmos o último parágrafo do romance, que em última 

instância o processo não está engessado, pois apesar de a greve ter sido perdida, a narrativa 

termina com um tom positivo, com uma promessa de revolução futura que libertará os 

trabalhadores. Porém, novamente a escolha de palavras evidencia uma mensagem diferente: 

 

Agora, em pleno céu, o sol de abril brilhava em toda a sua glória, aquecendo a terra 

que germinava. Do flanco nutriz brotava a vida, os rebentos desabrochavam em 

folhas verdes, os campos estremeciam com o brotar da relva. Por todos os lados as 

sementes cresciam, alongavam-se, furavam a planície, em seu caminho para o calor 

e a luz. Um transbordamento de seiva escorria sussurrante, o ruído dos germes 

expandia-se num grande beijo. E ainda, cada vez mais distintamente, como se 

estivessem mais próximos da superfície, os companheiros cavavam. Aos raios 

chamejantes do astro rei, naquela manhã de juventude, era daquele rumor que o 

campo estava cheio. Homens brotavam, um exército negro, crescendo para as 

colheitas do século futuro, cuja germinação não tardaria em fazer rebentar a terra.
122
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 Ao juntarmos esse último parágrafo, repleto de expressões ligadas à natureza, com as 

descrições feitas anteriormente dos trabalhadores em luta, o resultado pode ser um tanto 

problemático. Ao mesmo tempo em que o narrador defende a certeza otimista de que tal 

vitória chegará, inevitavelmente, no futuro, a narrativa nos mostra, ao desqualificar o 

potencial da luta dos trabalhadores, que a revolução ocorrerá a despeito deles. Algo que a 

própria natureza se encarregará de fazer, simplesmente porque é assim que as coisas têm que 

ser. Assim como no melodrama, no naturalismo temos a sensação de que os homens ainda 

não são sujeitos de suas ações. No naturalismo, as ações continuam a vir de fora, mesmo que 

agora sejam materiais e não mais divinas, pois ainda não pertencem aos homens. Se antes 

estávamos à mercê da providência, agora estamos presos a um determinismo materialista. 

 Cabe ressaltar que não é nosso objetivo fazer aqui uma crítica anacrônica à estética 

naturalista. Sabemos que essa forma foi um grande avanço para seu momento histórico, e 

seria problemático analisá-la apenas de nosso ponto de vista contemporâneo. O determinismo 

dessa estética não deve ser visto isolado das condições históricas que o fizeram surgir. Ao 

testemunharem o massacre da classe trabalhadora e do projeto revolucionário em 1848, a 

geração dos artistas naturalistas se encontrava num momento em que retratar os homens 

enquanto “sujeitos históricos” era entendido como uma visão idealista e incapaz de 

representar a estrutura de sentimento de sua época. Entretanto, cremos ser importante 

enfatizar que a estética naturalista, enquanto forma que surge para representar o processo 

vivido no século XIX, em seu estado puro pode trazer limites para a representação do 

momento histórico em que a luta de classes se insere hoje, pois seu caráter determinista possui 

uma relação com posturas políticas que ao longo do século XX se mostraram como inimigas 

da classe trabalhadora: o stalinismo e a social-democracia. 

 O que o stalinismo e a social-democracia fizeram foi utilizarem-se das tensões 

presentes na obra de Marx e Engels que, por surgir em meio ao pensamento iluminista, estava 

“entre um certo fascínio pelo modelo científico-natural e uma conduta dialética-crítica: entre a 

fé no amadurecimento orgânico e quase natural do processo social e a visão estratégica da 

ação revolucionária que apreende um momento excepcional”
123

, e as transformarem em um 

marxismo estruturalista, que projeta a inevitabilidade da revolução para o futuro, ao mesmo 

tempo em que congela o processo.  

                                                           

123
 Löwy, M. op. cit., p. 148.  



82 
 

 O historiador E. P. Thompson, um dos maiores críticos ao pensamento stalinista e à 

teoria marxista estruturalista, argumenta que o problema dessas correntes é o fato de que 

“nesse sistema não há homens bons ou maus; ou melhor, todos os homens são dotados de 

vontade igualmente neutra, suas vontades estando submetidas à vontade inexorável do 

processo social”.
124

 Aqui, então, temos a história como um processo sem sujeito, do qual a 

ação humana é expulsa e anulada, exceto como apoio ou vetor de determinações estruturais. 

“Os acontecimentos humanos são o processo, mas a prática humana (e, ainda menos, as 

intenções, „vontades‟) em nada contribui para esse processo. Assim, longe de ser original, 

trata-se de um modo de pensar muito antigo: o processo é o destino”. 
125

 

 Os resultados do fatalismo otimista dessa esquerda oficial, após a experiência do 

século XX dentro e fora da Inglaterra, representam uma responsabilidade histórica com a qual 

Ken Loach precisa lidar. A estética naturalista, por carregar ao mesmo tempo uma herança 

progressista e esse problema estrutural, torna-se material de extrema importância e deve ser 

usado de forma refuncionalizada.  

 Walter Benjamin, em suas teses sobre a História, critica a postura do marxismo 

ortodoxo (não-dialético) e defende um marxismo da imprevisibilidade: “se a história é aberta, 

se o „novo‟ é possível, é porque o futuro não é conhecido antecipadamente; o futuro não é o 

resultado inevitável de uma evolução histórica dada, o produto necessário e previsível de leis 

„naturais‟ da transformação social”. 
126

 Segundo Löwy, no entanto, essa abertura sobre a qual 

Benjamin discute não significa qualquer tipo de revolta ou vingança da classe trabalhadora, 

como a narrativa de Germinal pode nos sugerir. Nas palavras do autor,  

 

[t]rata-se menos de um „putsch‟ [revolta] do que de ser capaz de apreender o instante 

fugaz em que a ação revolucionária é possível. Como fizeram com muita presença 

de espírito – para citar apenas um exemplo que, sem dúvida, Benjamin conhecia, 

mesmo que não parecesse ter apreendido todo o seu alcance na época – os 

anarquistas da FAI-CNT (Federação Anarquista Ibérica-Confederação Nacional dos 

Trabalhadores) e os marxistas do POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) 

no verão de 1936 na Catalunha, ao se oporem, de armas na mão, à sublevação 

fascista e estabelecerem um verdadeiro „estado de exceção‟ socialista e libertário – 
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infelizmente efêmero. Mas em que consiste a tradição dos oprimidos, senão na série 

descontínua de raros momentos em que a cadeia da dominação foi rompida?
127

 

 

 O fato de Ken Loach contar a história da guerra civil espanhola do ponto de vista do 

POUM em Terra e Liberdade, portanto, marca muito bem sua aposta na tradição das lutas 

pela implementação de “verdadeiros estados de exceção” ao longo da história da luta de 

classes. A revolução nicaragüense em Uma Canção para Carla possui a mesma função nesse 

caso, e ambas as escolhas permitem a Ken Loach focar no caráter de intervenção humana, 

mais do que na reificação das relações sociais, ao mesmo tempo em que evita naturalizar a 

revolução. Assim como Thompson e Benjamin, o cineasta acredita que a revolução depende 

dos homens, e não está dada.  

O pensamento de Ken Loach se diferencia do naturalismo ao recuperar também o 

potencial dialético do pensamento marxista, de que “as circunstâncias fazem os homens, 

assim como os homens fazem as circunstâncias”.
128

 A diferença do final de Terra e Liberdade 

e Uma Canção para Carla, comparados a Germinal, por exemplo, é de que não há apenas um 

tom otimista de possibilidade de mudança social; há nos dois filmes de Ken Loach a 

mensagem de que a luta continua nos homens, e de que a mudança social precisa ser feita por 

eles, se eles quiserem mudar o curso da história. Se compararmos o último parágrafo de 

Germinal, citado anteriormente, com as falas de David, durante o enterro de Blanca, e de 

Blanca, por intermédio da memória de David durante esse mesmo enterro, veremos que o 

sujeito está bem marcado pelo uso do pronome “nós”. Em Terra e Liberdade, o espectador 

termina o filme com a sensação de que, se a revolução foi ou será feita no futuro, ela precisa 

de um agente histórico: 

As revoluções são contagiosas, e se tivéssemos vencido aqui – e poderíamos ter 

vencido – nós teríamos mudado o mundo. Mas tudo bem, nosso dia virá. (David) 

 

Nós devemos enterrá-los aqui, mas a terra é nossa agora, companheiros. E deste 

lugar devemos tirar a energia para continuar lutando. A batalha é longa, e nossos 

inimigos são muitos, mas nós somos mais, sempre seremos mais. O amanhã é nosso, 

companheiros. (Blanca) 

 

 

 Nesse mesmo filme, a postura política de Ken Loach fica explícita quando observamos 

momentos como o debate acerca da coletivização de terras. Vemos nessa cena que grande 
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parte da discussão é feita pelos camponeses da cidade, e não pelos membros do POUM, que 

seriam uma espécie de “vanguarda intelectual”. São esses trabalhadores que decidirão, a partir 

de problemas concretos e da experiência vivida, mais do que de abstrações puramente 

teóricas, os rumos de sua cidade. Ao contrário dos trabalhadores de Germinal, os camponeses 

de Terra e Liberdade são mostrados enquanto vanguarda, possibilitados de construir um 

pensamento teórico e progressista que emana da prática, e, por isso, capazes de liderar sua 

própria revolução.  

Aqui o avanço político de Loach não é apenas em seu conteúdo, mas também em suas 

escolhas estéticas; precisamos observar, além de quem o cineasta decide filmar, a maneira 

como essa filmagem é feita. Se observarmos o movimento de câmera estabelecido por Ken 

Loach, veremos que ele utiliza a chamada action-led camera, termo utilizado para a técnica 

de filmagem que, em vez de antecipar os movimentos e os diálogos dos personagens (estando 

pré-estabelecida de forma marcada e programada), apenas responde a eles, e os segue como se 

os tivesse observando, dando um espaço democrático a eles (Figuras 36, 37 e 38). 

O mesmo recurso é utilizado em Uma Canção para Carla na conversa que os 

camponeses estabelecem com George e explicam o que foi a revolução para eles (Figuras 39 

e 40). Tanto seus argumentos quanto as reações e o aprendizado político de George se dão a 

partir da prática mais concreta de seu dia-a-dia, sem deixar que abstrações teóricas sejam 

sobrepostas à sua experiência de forma artificial. Mesmo que tenhamos consciência de que a 

cena foi planejada e editada, os diálogos e o movimento da câmera possuem um efeito de 

espontaneidade que possui essa função democrática de não estabelecer o discurso teórico 

anteriormente à experiência e ao pensamento dos personagens. A sensação de que os 

personagens não são controlados pela câmera é a de que eles são sujeitos em formação, e de 

que a história não é apenas sobre eles, mas também contada por eles. A câmera não-intrusiva 

de Ken Loach permite que a narrativa – a história que simboliza a História – esteja nas mãos 

da classe trabalhadora. 

Antes de encerrarmos a análise das relações entre naturalismo e os filmes de Ken 

Loach, é importante mencionarmos outra produção do cineasta que, apesar de não ser o foco 

de nossa pesquisa, dialoga produtivamente com essa discussão e curiosamente tem relações 

diretas com o romance Germinal. É o caso do filme Which side are you on?
129

, documentário 
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feito em 1984 para retratar a greve dos mineiros ocorrida naquele mesmo ano, em luta pelos 

empregos que o governo Thatcher estava eliminando (mais de 190.000 trabalhadores da 

indústria do carvão foram demitidos em menos de 5 anos). O avanço desse documentário, 

mais uma vez, não foi apenas a escolha temática, e sim a maneira como o assunto foi 

abordado: o que vemos predominantemente em cena são os discursos e pensamentos dos 

trabalhadores, e não de intelectuais especialistas ou líderes sindicais. Apesar de colocados 

em situações de extrema exploração e reificação, o filme nos mostra que a experiência de 

classe adquirida na luta sindical é riquíssima e de alto nível intelectual. Os discursos e 

entrevistas proferidos são baseados em sua realidade concreta, ao mesmo tempo em que 

possuem muita clareza e consciência, e não apenas uma sede de vingança e ódio aos 

burgueses e políticos. Os únicos atos de selvageria e brutalidade observados no filme vêm da 

enorme repressão policial aos piquetes organizados. Obviamente, tal recorte ideológico trouxe 

grandes problemas de censura ao cineasta. Segundo ele,  

 

[h]á uma irritação na televisão ao verem pessoas comuns desenvolvendo visões 

políticas articuladas. Eles gostam de mostrar os trabalhadores reclamando sobre 

desemprego ou problemas de moradia, [...] mas eles não gostam de vê-los 

divulgando números e apresentando conclusões; estas devem ser feitas por 

especialistas em estúdios, porque „pessoas comuns não sabem falar de política‟. 
130

 

 

Além disso, grande parte da carga de não-reificação que lhes é dada em cena é 

enfatizada pelo fato de o documentário ser tecido pela experiência desses mesmos 

trabalhadores com produções culturais e artísticas (Figuras 41 e 42). Assim, o que vemos são 

trabalhadores, além de suas esposas e filhos, capazes de conciliar o trabalho manual com o 

intelectual e artístico, produzindo poemas, canções, charges, e outras formas de arte. E, 

obviamente, não é qualquer tipo de arte, e sim arte engajada, que surge a partir da reflexão da 

própria concretude da luta de classes.  

 Outro exemplo de referência a produções culturais provenientes da classe trabalhadora 

e com conteúdo radicalmente político pode ser visto em Uma Canção para Carla. São apenas 

alguns flashes de cenas que aparecem durante o vôo para a Nicarágua, quando Carla se 

lembra de momentos de seu passado, dançando e cantando com seu ex-namorado Antonio e 
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com outros nicaragüenses (Figuras 43 e 44). Apesar de breves, esses trechos revelam algo 

muito interessante sobre o processo de filmagem e direção de Ken Loach.  

Para fazer uma cena de poucos segundos, o cineasta decide recriar uma brigada 

cultural baseada nas que existiram na Nicarágua na época da revolução. Durante um mês, um 

grupo de artistas, dentre eles Oyanka e Salvador
131

, montaram e ensaiaram um espetáculo. 

Um dos motivos da criação dessa brigada foi para que Oyanka passasse pelo processo da 

experiência dessa produção e carregasse consigo tal lembrança durante o restante da 

filmagem, e é por essa razão que Ken Loach fez tudo isso antes de iniciar a gravação do filme 

na Escócia. Para ele, a ordem cronológica dos eventos deve ser respeitada, uma vez que é 

dessa forma que os personagens vivem e carregam suas experiências, traumas e esperanças. 

  Porém, a criação da brigada ultrapassou a questão da simples filmagem de fragmentos 

de memória de Carla. Segundo depoimento do ator Salvador Espinoza, que participou das 

brigadas originais no país durante a revolução, e foi chamado por Ken Loach para coordenar a 

produção dessa atividade, 

 

[p]rimeiramente o que Ken queria que se enfatizasse era o que nós fazíamos, como 

funcionava uma brigada cultural nos fronts de guerra. Fizemos uma recompilação de 

músicas que tocavam durante aqueles anos – música nossa, nicaragüense – e a partir 

disso fizemos uma coreografia com bailarinos, e dois sketches de teatro que tinham a 

ver com a problemática real que as pessoas haviam vivido na época. 
132

 

 

 O processo, portanto, não está limitado ao que se espera como resultado na produção 

do filme em si. Enquanto espectadores, o que vemos é muito menos do que o que esteve 

envolvido na construção dessa cena. Isso deixa claro que o realismo de Ken Loach, muito 

diferente do realismo hollywoodiano, não possui uma preocupação com a representação fiel e 

detalhista do cenário e de outros detalhes da cena, mas com a vontade de reconstruir uma 

experiência do passado de forma a torná-la viva no presente. Recupera-se a energia cultural e 

política de uma época, e isso só é possível porque aqui Ken Loach deixa de ser um diretor 

tradicional, entregando a cena nas mãos de seus verdadeiros produtores, os nicaragüenses. 
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Deixa-os montarem os sketches e recriarem a brigada cultural sozinhos, por saber que eles 

têm mais capacidade para tal. Nas palavras de Bollaín, o mais interessante da produção da 

brigada cultural é o fato de ela ter sido interpretada e dirigida por “pessoas que viveram aquilo 

de verdade, que voltaram a vivê-lo de verdade, e que criaram um espetáculo e mostraram a 

um público. Um público que por sua vez foi integrado ao filme, transportado 

momentaneamente para aqueles anos, nem que fosse para depois apenas passar caminhando 

ao fundo de um plano”. 
133

  

Essa produção foi feita pelas pessoas que realmente tiveram a experiência de construí-

la no passado, e apresentada depois à comunidade nicaragüense, que pôde relembrar uma 

época que lhes permitiu serem artistas e usarem a cultura a favor de sua luta. Isso trouxe 

benefícios estéticos ao filme de Loach, mas muito mais benefícios enquanto intervenção 

social e política na Nicarágua dos anos 1990, que já vivia um momento de perda dessa 

História e fechamento das possibilidades de democracia popular. Ao incorporar uma arte 

popular e política à sua própria arte, Ken Loach nos indica a necessidade de se pensar a arte 

progressista não somente feita sobre e para a classe trabalhadora, mas também por essa 

classe. 

O pensamento iluminista do naturalismo, influenciado pelos seus limites históricos, 

indica indiretamente a separação entre a luta dos trabalhadores e o pensamento intelectual. O 

stalinismo, anos mais tarde, penetra mais fundo nessa separação entre teoria e experiência, o 

que serve para justificar o abismo social que se criou entre a elite burocrática e a população. 

Ken Loach, ao se posicionar contra o pensamento stalinista, precisa refuncionalizar essas 

questões de forma dialética, sem negá-las completamente, e sim mostrando seus avanços e 

limites. Em outras palavras, o diretor não desconsidera as relações de determinação presentes 

na sociedade, mas coloca em cena pessoas concretas como sujeitos históricos, 

 

[...] não como sujeitos autônomos, „indivíduos livres‟, mas como pessoas que 

experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades 

e interesses e como antagonismos, e em seguida „tratam‟ essa experiência em sua 

consciência e sua cultura [...] das mais complexas maneiras (sim, „relativamente 

autônomas‟) e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas de 

classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. 
134
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A estética naturalista, por meio de seu narrador onisciente e do uso do ambiente como 

grande protagonista da narrativa, apesar de revelar muitas das contradições da ordem material, 

corre o risco de transformar o processo num estado de coisas, marcando seus personagens 

como seres objetificados, sem nenhum espaço para a ação. Os momentos históricos que Ken 

Loach escolhe recuperar nas temáticas de filmes como Terra e Liberdade, Uma Canção para 

Carla e Which side are you on?, diferentemente do contexto sócio-histórico da arte 

naturalista, o permitem colocar os personagens em posição de sujeitos históricos sem tornar 

seu discurso anacrônico ou idealista.  

Assim, sem negar as limitações históricas da estética naturalista ou se filiar a um 

discurso idealista, o cineasta recupera o potencial revolucionário presente no naturalismo, e 

avança em relação a ele ao não colocar o espaço necessariamente à frente de seus 

protagonistas. Homens e condições históricas são colocados numa relação dialética, que 

permite e aposta numa mudança vinda desses sujeitos, desde que estes se percebam também 

enquanto objeto. 

 

2.1.3 O neo-realismo italiano em Ken Loach 

 

Caminhando agora para as influências mais diretamente relacionadas à história do 

cinema, podemos afirmar que o neo-realismo italiano está fortemente presente enquanto 

material constitutivo da obra de Ken Loach. Ao contrário das outras duas correntes estéticas já 

estudadas aqui, o neo-realismo italiano é inclusive explicitamente mencionado pelo cineasta 

em diversas entrevistas como uma de suas principais influências. 

Partindo dessa constatação, e tendo percebido que houve uma evolução de ordem 

estético-ideológica do melodrama para o naturalismo, é preciso pensar então nas seguintes 

questões: em que aspectos o neo-realismo é uma continuação ou ruptura com os pressupostos 

do melodrama e do naturalismo? Ele se coloca como um avanço em relação a essas duas 

estéticas, na medida em que pensamos na representação da luta de classes e da classe 

trabalhadora? Antes de entrar nessa discussão, é importante entendermos as origens do neo-
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realismo italiano, seus pressupostos estético-políticos, e as maneiras como a obra de Ken 

Loach tende a se apropriar ou se distanciar dessa corrente. 

Enquanto movimento oficial, o neo-realismo italiano existiu apenas durante as décadas 

de 1940 e 1950. Motivado pelo final da Segunda Guerra Mundial e pela crítica ao regime 

fascista de Mussolini, o movimento criou algumas características estéticas que eram vistas 

como ideais para transmitir o conteúdo político que seus autores defendiam. Segundo 

Mariarosaria Fabris, 

 

[a] Itália saía moralmente renovada dos acontecimentos de que fora palco entre 

setembro de 1943 e abril de 1945. O país estava em ruínas, mas a tomada de 

consciência das massas populares parecia ser uma garantia para o futuro 

democrático da nação. Para os homens de cultura impunha-se a necessidade de 

registrar o presente – e por presente entendia-se a guerra e a luta pela libertação – de 

fazer reviver o espírito de coletividade que havia animado o povo italiano. Na 

cultura do imediato pós-guerra, esse papel de cronistas será desempenhado 

principalmente pelos cineastas.
135

 

 

Como forma de crítica ao cinema comercial e à estética fascista, que tinha valores 

moralistas, positivistas e melodramáticos, os neo-realistas decidiram se voltar para os 

escritores realistas do final do século XIX como inspiração. Assim, o principal objetivo da 

estética neo-realista era o de fazer uma representação que fosse contra essa imagem 

falsificada, tão distante da vida cotidiana dos italianos. A idéia era alcançar um registro fiel e 

autêntico da vida contemporânea, e expor os problemas da sociedade, para que estes fossem 

discutidos. 

O neo-realismo italiano se tornou, então, um movimento cinematográfico cujos filmes 

tinham como característica comum o fato de serem histórias que giravam em torno do 

cotidiano vivido por personagens pobres em sua luta pela sobrevivência, filmadas com 

tomadas longas, e utilizando para os papéis secundários atores não profissionais, escolhidos 

entre a população local. Além disso, as cenas não eram filmadas em estúdio, e sim no próprio 

local onde as histórias se passavam. Uma das intenções do uso de tal estética era obter uma 

representação objetiva da realidade social (técnica chamada de Verismo), vendo isso como 

uma forma de comprometimento político. 
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Outra característica marcante do neo-realismo é a adoção dos dialetos falados pelas 

comunidades como linguagem dos filmes, muitas vezes sendo necessário haver dublagem ou 

legendagem para que eles fossem distribuídos dentro do próprio país. Essa tentativa de 

ressaltar as diferenças culturais e regionais também era uma postura política, uma vez que na 

época de Mussolini “os dialetos, considerados pelo fascismo como uma força desagregadora 

da almejada unidade lingüística nacional, haviam sido praticamente banidos das telas.” 
136

 

Podemos notar que muitas das características acima mencionadas são um resgate feito 

pelos neo-realistas dos valores do realismo e do naturalismo do final do século XIX. Os neo-

realistas, assim como os naturalistas, criam uma “interação entre personagens e paisagem, [...] 

integrada como algo de vivo e determinante à ação” 
137

, além de acreditarem na possibilidade 

de uma representação mais objetiva da realidade. Porém, diferentemente dos naturalistas, que 

tendem a fazer uma descrição mais pessimista, presa ao determinismo social, os neo-realistas 

encaram a arte como ferramenta de ativismo e não apenas de denúncia, tomando uma posição 

política mais direta de engajamento. 

Já nessa descrição breve dos pressupostos neo-realistas, podemos observar diversas 

semelhanças com o projeto de Ken Loach, algumas inclusive já mencionadas anteriormente 

nesta dissertação. Desde a preocupação com o cotidiano, com a linguagem e com a 

autenticidade até o perfil de engajamento que se busca na arte, a estética de Loach e a neo-

realista, ao menos a princípio, parecem caminhar muito próximas.  

Outro ponto importante de relação entre o neo-realismo e a obra de Loach é o fato de 

ambas buscarem no gênero documentário
138

 diversos elementos e linguagens que foram 

incorporados ao seu estilo, o que fez com que eles fossem muitas vezes chamados de semi-

documentários, em vez de filmes de ficção. As técnicas mais comumente utilizadas em filmes 

de ficção que associamos ao documentário são o uso de não-atores e filmagens externas, já 

citadas anteriormente, além de imagens de arquivo, improvisação e câmeras não-intrusivas, 

distantes da ação. 

É preciso, porém, ir além, e averiguar quais pressupostos estéticos e políticos o neo-

realismo – e conseqüentemente Ken Loach – buscam na linguagem do documentário, e o que 

essa fusão traz de avanços para suas estéticas. Talvez o essencial seja o fato de que “a tradição 
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do documentário está profundamente enraizada na capacidade de nos transmitir uma 

impressão de autenticidade”.
139

 Segundo o crítico do gênero documentário Bill Nichols, 

 

[q]uando acreditamos que o que vemos é testemunho do que o mundo é, isso pode 

embasar nossa orientação ou ação nele. Obviamente, isso é verdadeiro na ciência, 

em que o diagnóstico por imagem tem importância vital em todos os ramos da 

medicina. A propaganda política, como a publicidade, também se funda na nossa 

crença em um vínculo entre o que vemos e a maneira como o mundo é, ou a maneira 

como poderíamos agir nele. Assim fazem muitos documentários, quando têm a 

intenção de persuadir-nos a adotar uma determinada perspectiva ou ponto-de-vista 

sobre o mundo.
 140

 

 

Vemos, assim, uma relação entre a busca por uma linguagem “autêntica” e a práxis, 

algo que podemos considerar objetivos tanto do neo-realismo quanto do cinema de Ken 

Loach. Quanto mais o artista pretende nos envolver diretamente em discussões de cunho 

político, mais próximo de dialogar com o modo de representação do documentário ele estará. 

No caso de Loach, “o benefício de combinar métodos de ficção e documentário é a habilidade 

de se deslocar entre o mundo privado e público: penetrar nas relações pessoais e descrever 

experiências por meio da ficção, ao mesmo tempo em que é possível colocá-las num contexto 

firme e concreto” 
141

. 

Talvez os melhores exemplos dessa fusão ficção-documentário na carreira de Ken 

Loach tenham sido Cathy Come Home (1966) e Poor Cow (1967). O primeiro mescla a 

história individual de Cathy à procura de um lugar para morar com depoimentos de diversos 

habitantes da cidade com o mesmo problema, bem como estatísticas sobre o número de 

desabrigados no país, entre outras informações. O segundo nos mostra a personagem Joy 

contando sua história freqüentemente por meio de voice-over, enquanto vemos imagens reais 

de Londres e outras cidades, e as reações das pessoas nas ruas enquanto as filmagens eram 

feitas. 
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Em Terra e Liberdade, há um momento que merece destaque para entendermos como 

se dá a fusão entre as duas linguagens: a cena, já descrita neste trabalho, que vemos logo no 

começo do filme, formada por imagens documentais em preto e branco da guerra na Espanha. 

Junto a elas, ouvimos o hino anarquista como música de fundo e lemos intertítulos com 

explicações históricas (Figuras 45 e 46). Nesse trecho, o uso da linguagem documental é 

evidente, mas logo incorporado à própria ficção que se iniciará em seguida, por meio de um 

movimento de câmera que nos mostra que o documentário ao qual assistimos na verdade fazia 

parte de uma exibição numa sala de projeção em Liverpool, na qual o personagem David 

estava presente. Vemos que é assistindo a esse vídeo que ele se convence a ir para a guerra, e 

estaria aí a motivação dramática para a existência desse trecho no filme (Figura 47). 

Uma conclusão que podemos tirar da análise de tal cena está ligada ao fato de o 

cinema político de Ken Loach estabelecer uma relação didática com seu público, e essa cena 

cumprir, então, a função de nos dar informações básicas sobre a guerra na Espanha, 

necessárias para compreendermos o enredo do filme e para estabelecermos elos com nossa 

realidade sócio-histórica. Para falar desses temas, no entanto, o cineasta precisou recorrer ao 

estilo documentário, o que resulta num comentário épico dentro da estrutura fílmica. Porém, 

para não “quebrar o ritmo” do filme, Loach insere esse documentário de forma 

intradiegética
142

, nos dando a falsa sensação de que ele estaria lá devido ao fluxo da narrativa, 

e não apesar dele. Curiosamente, no entanto, quanto mais a montagem do filme tenta nos 

desviar da quebra da narrativa, mais ela evidencia a impossibilidade desse desvio. Esse é mais 

um motivo para pensarmos que Terra e Liberdade não se trata de um drama clássico, já que 

uma das características deste seria sua autonomia, o fato de ele ser fechado em si mesmo, e de 

não precisarmos de conhecimentos extra-textuais para compreendê-lo; definitivamente, esse 

não é o caso do filme de Loach. 

Em Uma Canção para Carla, essa fusão entre linguagem de ficção e não-ficção 

também será recorrente. Quando assistimos ao filme, temos a sensação de que ele se 

assemelha muito mais a uma narrativa de ficção na primeira parte, quando os protagonistas 

estão na Escócia, e a um documentário na segunda parte, quando eles vão para a Nicarágua e 

somos expostos a uma série de informações e imagens com o intuito de nos introduzir às 

condições econômicas, geográficas e políticas do país, bem como a revolução nicaragüense e 
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a intervenção norte-americana. Obviamente, tais informações nos são dadas por intermédio da 

narrativa: é devido ao fato de estarem à procura de Antonio, o ex-namorado de Carla, que os 

protagonistas percorrem diversas cidades do país, e passam por escolas, hospitais, e outros 

locais que se revelam importantes para conhecermos o projeto da revolução nicaragüense 

(Figuras 48 e 49). O fato de George não conhecer nada sobre o local permite que haja 

diversas cenas com caráter didático sem que isso soe artificial ou revele um uso explícito e 

puro do gênero documentário. No entanto, apesar de haver verossimilhança na narrativa 

construída, é evidente que o desenrolar da história acaba sendo delineado pela necessidade de 

transmitir informações de caráter documental sobre a realidade nicaragüense, mais do que 

pela criação de curvas dramáticas que respeitem o desenvolvimento da história individual de 

George e Carla.   

 Há outro momento em Uma Canção para Carla no qual a relação entre ficção e 

documentário se estabelece, dessa vez de forma metalingüística. Logo que encontram Bradley 

no alojamento do grupo de voluntários Testemunhas pela Paz, George e Carla observam a 

reunião na qual ele e os voluntários discutem os relatórios escritos sobre a situação da 

Nicarágua. Nós espectadores escutamos Bradley lendo um trecho do relatório de Laura, no 

qual ela menciona que “um silêncio se abateu sobre o local enquanto observávamos os restos 

carbonizados da Cooperativa Enrique Schmidit. Abutres voavam no céu. Chorei ao ver 

aquelas casinhas humildes carbonizadas”. A forma de seu relato é fortemente criticada por 

Bradley, que diz: “Isso é Testemunhas pela Paz, não Guerra e Paz”. 

A visão de Bradley simboliza aqui a opinião de muitos historiadores e jornalistas de 

que uma narrativa não pode servir como documento histórico, o que fica ainda mais evidente 

no diálogo que segue entre os dois personagens: 

 

Bradley: Precisamos de informação específica. 

Linda: Talvez esteja aí. 

Bradley: Não, não está. Precisamos... 

Linda: Podia ler o resto? 

Bradley: Tomás? Cadê o sobrenome? Tomás do quê? Quantos Contras...?  

Esperem um pouco... Precisamos da data, local, número de mortos! 

 

 Se para Bradley e outros intelectuais somente informações factuais e objetivas são 

capazes de descrever a realidade, para o neo-realismo italiano e Ken Loach a narrativa 
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também carrega consigo tal potencial, e é exatamente a fusão entre as duas esferas o que dará 

força para a arte engajada que propõem. Na opinião de Bill Nichols, “todo filme é um 

documentário. Mesmo a mais extravagante das ficções evidencia a cultura que a produziu e 

reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela. Na verdade, poderíamos dizer que 

existem dois tipos de filme: (1) documentários de satisfação de desejos e (2) documentários 

de representação social”.
143

 

 Ao explicar a diferença entre os dois tipos de filme, Nichols argumenta que 

 

[o]s documentários de satisfação de desejos são o que normalmente chamamos de 

ficção. Esses filmes expressam de forma tangível nossos desejos e sonhos, nossos 

pesadelos e terrores. Tornam concretos – visíveis e audíveis – os frutos da 

imaginação. Expressam aquilo que desejamos, ou tememos, que a realidade seja ou 

possa vir a ser. 

Os documentários de representação social são o que normalmente chamamos de 

não-ficção. Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que 

já ocupamos e compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira distinta, a 

matéria de que é feita a realidade social, de acordo com a seleção e a organização 

realizadas pelo cineasta. Expressam nossa compreensão sobre o que a realidade foi, 

é e o que poderá vir a ser. 
144

 

 

 A junção feita pelo neo-realismo italiano, e também por Ken Loach, entre os dois tipos 

de documentários mencionados por Bill Nichols, é politicamente interessante, pois é capaz de 

trazer a análise social junto à utopia, ao “como poderia ser”. A ficção se incorpora ao real, 

então, de forma não-escapista, já que é preciso pensar num potencial de mudança a partir da 

realidade em que vivemos. Nichols, ao comentar sobre o neo-realismo, afirma que “essa 

forma de estilo narrativo criou um fio comum entre ficção e não-ficção, que permanece até 

hoje: contar uma história ou dar voz a uma visão do mundo histórico não precisam ser vistos 

como alternativas polarizadas”.
 145

  

Na opinião de Ken Loach, o ganho de se incorporar o discurso marxista à ficção é o 

fato de suas mensagens não soarem apenas abstrações de discursos esquerdistas, desconexas 

das experiências cotidianas reais dos trabalhadores. Na cena de Terra e Liberdade em que os 
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trabalhadores discutem se devem ou não coletivizar as terras, por exemplo, ouvimos 

argumentos genuínos de todos os tipos, e nenhum deles é desqualificado ou ridicularizado por 

uma teoria filosófica imposta pelo roteiro. Por meio de improvisações, os atores e não-atores 

fazem uma discussão na qual aparecem ao mesmo tempo seus medos reais, as oscilações e 

angústias de perderem o pouco que têm para sobreviver e a vontade de melhorarem suas 

vidas. A reflexão não é imposta à experiência real, e sim emana da mesma. Segundo o diretor, 

o processo didático do filme precisa ser feito por intermédio dos personagens que estão na 

história, e não se pode transmitir uma mensagem que não seja por meio das pessoas. Nas 

palavras de Loach, “a ficção permite entrar num tema, o das relações humanas, seja de 

amizade, trabalho ou amor, e desenvolvê-lo; permite entrar no mundo dos personagens, em 

seus conflitos, e conhecê-los. Isso porque, no fim das contas, seja um conflito político, uma 

guerra ou uma revolução, são as pessoas quem os vivem e quem são afetadas por eles”.
146

 

Obviamente, então, há nos filmes de Ken Loach a presença de uma lógica organizativa 

semelhante a um documentário, uma vez que suas narrativas têm a função essencial de expor 

suas opiniões políticas. Porém, nos filmes a retórica está intrínseca à narrativa, que funciona 

como ponto de partida. Será a narrativa, o processo de experiência vivido pelo personagem e 

espectador, que trará o aprendizado político que chamamos de tese, mais do que uma simples 

abstração teórica. 

Essa fusão entre ficção e documentário também adquire importância se pensarmos na 

discussão que ela traz a respeito das relações entre indivíduo e história. Yvitte Biro, ao 

analisar o cinema neo-realista italiano, afirma que 

 

[r]econduzindo a história ao plano da vida cotidiana e dando à vida cotidiana 

perspectivas históricas, o cinema, por meio de sua nova dramaturgia, exprime uma 

tendência nova e interessante, a de ligar da forma mais natural a evolução histórica 

aos dramas individuais. [...] Não há dúvida que pelo espírito que os anima e pelo seu 

conteúdo os filmes de Rossellini, embora sejam contemporâneos, são ao mesmo 

tempo profundamente históricos, porque ambos analisam a influência recíproca da 

história sobre o homem e vice-versa; e apresentam não somente homens 

insignificantes e inocentes ao sabor do vendaval da história, mas também de forma 

que essa gente simples, um sacerdote e uma jovem mulher, intervêm – dando um 

sentido ao próprio destino – no curso da história. 
147
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 Percebemos o quanto, ao menos nesse aspecto acima, o neo-realismo se diferencia do 

naturalismo, apesar de ambos terem a ânsia de representar a realidade social. E certamente 

uma das maneiras que os neo-realistas, assim como Loach, encontraram para alcançar a 

representação dessa importância do cotidiano e do homem enquanto sujeito histórico foi por 

meio da escolha do elenco e sua forma de atuação. 

O conceito de atuação que vemos em muitos filmes neo-realistas se distancia, assim, 

do modelo que associamos à ficção, no qual os atores simplesmente fazem o que o diretor 

pede que eles façam. Em outras palavras, num filme tradicional 

 

[a]s „pessoas‟ são tratadas como atrizes. Seu papel social no processo de filmagem é 

definido pelo papel tradicional do ator. Indivíduos estabelecem relações contratuais 

para atuar no filme; o diretor tem o direito, e a obrigação, de obter uma performance 

adequada. O ator é valorizado pela qualidade de sua atuação, não pela fidelidade a 

seu comportamento ou personalidade habitual.
148

 

 

 Assim, a atuação neo-realista parece flertar mais com o tipo de atuação que 

presenciamos em filmes de não-ficção, nos quais “as „pessoas‟ são tratadas como atores 

sociais: continuam a ser atores culturais e não artistas teatrais. Seu valor para o cinema 

consiste não no que promete uma relação contratual, mas no que a própria vida dessas pessoas 

incorpora”. 
149

 

  Esse processo de escolha do elenco e atuação, também usado por Loach desde o início 

de sua carreira, possui fortes semelhanças com o projeto soviético. Como menciona Walter 

Benjamin, “muitos dos atores que aparecem nos filmes russos não são atores em nosso 

sentido, e sim pessoas que se auto-representam, principalmente no processo do trabalho. Na 

Europa Ocidental, a exploração capitalista do cinema impede a concretização da aspiração 

legítima do homem moderno de ver-se reproduzido”.
150

  

  O resgate que Loach faz desse projeto é claro: para ele, se você escolhe um ator 

famoso, uma estrela do cinema, para interpretar um homem da classe trabalhadora, é como 
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dizer que não existe uma pessoa da classe trabalhadora capaz de fazê-lo. Nas palavras do 

diretor,  

 

[u]ma questão-chave são as pessoas que temos no filme. Uma das coisas que 

tentamos fazer é dar dignidade e importância às pessoas comuns. Se tivéssemos uma 

estrela de cinema interpretando o protagonista, o público iria ver o filme para assistir 

a essa atuação, e toda a discussão de classe teria sido perdida ou se tornado 

condescendente. Isso retira toda a qualidade básica que queremos colocar na tela. 
151

 

 

Outro fator importante na escolha de atores para Ken Loach, que não era uma 

preocupação para o cinema neo-realista, é se existe algum tipo de reconhecimento político 

com o papel ou com a história que está sendo contada. Ao comentar sobre o elenco de Terra e 

Liberdade, o diretor menciona que “era importante encontrar pessoas que tivessem algum 

senso político, de comprometimento”. 
152

 Durante a filmagem da cena da coletivização (que 

possuía grande parte das falas prontas no roteiro), quando Loach percebeu que alguns atores 

não compreendiam muitas das idéias inseridas em suas falas, ele decidiu interromper as 

filmagens e iniciar um debate com os atores sobre o que havia ocorrido na Espanha na década 

de 1930. Dessa forma, os atores conseguiram entender as questões, mostrando grande 

interesse pelo filme e, principalmente, pela História. Esse debate nos bastidores da filmagem, 

de acordo com depoimentos do roteirista Jim Allen, de Ken Loach e de alguns atores, foi 

essencial para o clima da produção, e fez com que Loach decidisse não mais filmar a cena 

seguindo o roteiro, e sim deixando os atores expressarem suas opiniões sobre o assunto, 

fazendo assim uma verdadeira mesa de debates, e não uma cena de filme tradicional.  

Para Ken Loach, o ator (seja ele profissional ou não) não deve atuar, e sim vivenciar 

uma experiência. Apesar de seguir um roteiro-base, e não ser baseado completamente em 

improvisações, o diretor utiliza-se de algumas estratégias para conseguir alcançar os 

resultados desejados. Um exemplo é o fato de ele distribuir o roteiro em fragmentos aos 

atores, pouco a pouco, para que eles saibam apenas o necessário a seus personagens, e possam 

ser colocados em situações de surpresa a fim de que a câmera capture suas reações mais 

espontâneas de medo, tristeza, alegria, e principalmente aprendizado.  
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Em Terra e Liberdade, a única informação dada aos atores no início das filmagens é 

de que eles faziam parte de uma milícia que lutava na guerra civil espanhola. Foram 

motivados a se socializarem entre si de forma a sentirem como era fazer parte de uma mesma 

milícia. Obviamente eles sabiam do desfecho da guerra por intermédio dos livros de História, 

mas viveram a angústia de não saberem o destino individual de cada um, ou mesmo do grupo. 

Essa sensação de não saber quem morreria ou não deixou todos, segundo depoimentos, com a 

sensação de estar de fato numa guerra, e essa tensão contribuiu para com o resultado de 

autenticidade capturado. 

Quando o personagem Coogan morre, Loach o avisa no último instante, bem como os 

outros atores. Rosana Pastor (Blanca), no entanto, não ficou sabendo do ocorrido, e era a 

função dos outros atores encontrarem uma maneira de contar a ela, enquanto eram filmados. 

A atriz Icíar Bollaín nos relata que 

 

[n]ão sabíamos como comunicar a notícia a Rosana, nem Rosana esperava nos 

encontrar ao desembocar da praça, nem esperava encontrar seu companheiro morto, 

nem todos nós sabíamos qual seria sua reação ao descobrir, nem qual seria a nossa 

ao escutar seus gritos. E tudo ocorre como Ken espera, sem que ele tenha dado 

indicações diretas para que as coisas aconteçam. [...] São cenas que ajudam a criar 

uma sensação de realidade e, em alguns momentos, de verdadeira realidade. 
153

 

 

 Algumas vezes, tais improvisações escapam ao controle do cineasta: foi o caso de uma 

das cenas finais do filme, quando os milicianos do POUM recebem a visita inesperada do 

Exército Comunista, que os obriga a entregarem as armas. Nenhum dos atores sabia que tal 

traição havia ocorrido, e se recusaram a acreditar que o Partido Comunista estava exigindo tal 

atitude deles. Tamanho foi o estado de choque em que ficaram que os atores fugiram do local, 

se escondendo em meio à vegetação. Foram incapazes de esboçar algum tipo de reação, e foi 

preciso filmar novamente a cena.  

É devido a esse tipo de experiência vivida que atores profissionais, como Ian Hart, que 

interpreta David no filme, sentem um grande desconforto trabalhando com Ken Loach, pois 

têm a sensação, segundo depoimento do ator, de que não estão trabalhando de fato, de que são 

impedidos de atuar. 
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Há algumas situações de surpresa também em Uma Canção para Carla, relatadas em 

depoimentos de Robert Carlyle, que interpreta George. Em seu segundo filme com Ken 

Loach, o ator não imaginava que cairia mais nas armadilhas do diretor. Ao menos duas cenas, 

porém, foram feitas para capturar a reação de surpresa de Carlyle. A primeira foi quando 

George encontra Carla na banheira cheia de sangue, um choque para o ator que tinha sido 

instruído para apenas entrar no apartamento e procurar pela namorada. A segunda foi quando 

Carla revela a ele que o bebê que segura no colo é sua filha. Ao vermos as duas cenas é 

evidente o quão atônito se revela o ator, que nesse momento de fato já não mais atua, 

vivenciando o papel de seu personagem.  

Raymond Williams nos chama atenção para um ponto importante. É preciso investigar 

a fundo o modo de produção e as relações estabelecidas entre diretor, atores e a equipe em 

geral, para averiguar quais são as conseqüências políticas de tal processo: “De fato, 

precisamos mesmo explorar, com detalhes e exemplos, o processo de produção nesse ponto 

preciso da relação entre o roteiro pronto e o uso de pessoas que estão se „auto-representando‟, 

mas se auto-representando enquanto papéis num roteiro”. 
154

 

Ao colocar em jogo essa questão, Raymond Williams nos dá uma pista de onde Ken 

Loach começaria a se diferenciar dos pressupostos neo-realistas. A escolha pela utilização de 

não-atores no neo-realismo italiano parece bem mais aleatória e mecânica do que em Ken 

Loach, que possui critérios políticos muito mais evidentes, definindo o próprio filmar como 

um processo de aprendizagem, e a atuação como fruto de experiências vividas. 

As próprias razões pelas quais os autores neo-realistas se afirmavam pertencentes a tal 

movimento eram múltiplas e controversas: “para transformar o mundo, mobilizar o 

proletariado, forçar uma saída revolucionária, ou então para despertar os sentimentos 

humanos e provocar a conversão dos ricos de má índole, por meio de escândalos salutares”.
155

 

Ao adquirir vertentes distintas, o critério político descola-se da estética, fato que 

evidentemente abriu espaço para a exploração comercial das técnicas que a princípio tinham 

um compromisso de engajamento social. Inseridos por completo na indústria cultural 

escapista, alguns neo-realistas submeteram-se ao mercado, e outros abandonaram tal estética e 

buscaram outros caminhos de representação. 
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 Mariarosaria Fabris associa a crise do neo-realismo também ao fato de que, na 

verdade, o critério político central motivador de tal estética era um nacionalismo antifascista. 

“Uma motivação ideológica, convenhamos, muito ambígua, pois resultava da combinação de 

todas as forcas político-partidárias atuantes na luta contra o fascismo”.
156

 Assim, “a diluição 

dos ideais democráticos na prática política do „centrismo‟, após o rompimento da unidade 

nacional antifascista, priva o neo-realismo de sua principal motivação ideológica e ele não 

tem mais razão de ser”.
 157

 Essa “flexibilidade” ideológica do neo-realismo italiano faz com 

que ele carregue dentro de si raízes populistas, apesar de ter como base de fundação uma 

crítica ao populismo pregado pelo fascismo.  

Tal contradição se revela na já citada maneira como se dá o processo de uso de não-

atores na maioria dos filmes. Apenas usar os não-atores num roteiro acabado e fechado, e 

ainda por cima para papéis secundários, acaba resultando muitas vezes num tratamento 

reificado, no qual as pessoas possuem apenas a função ilustrativa, quase que como um pano 

de fundo para a narrativa, tendo o mesmo grau de relevância que o cenário e as roupas. 

Alguns cineastas, além disso, ao delinearem uma visão simplista entre ricos e pobres, 

transformam os pobres em mito, em modelo e, portanto, numa categoria universal. Assim, 

cria-se a concepção de que “povo é sinônimo, no mais alto nível, de humanidade, de que povo 

é a imagem mais pura e verdadeira do homem”. 
158

 Mais do que isso, o caráter populista trata 

a miséria do povo “como símbolo de profunda humanidade, como fonte de motivações e 

estímulos para tornar concretos „os abstratos furores‟ de quem não aceita a realidade em sua 

aparente imobilidade”.
 159

  

Há aqui um movimento oposto ao que presenciamos na estética naturalista, que no 

impulso de descrever a determinação das condições sociais sobre a vida dos homens, 

objetificava em demasia e não permitia espaço de ação. O neo-realismo, em seu caráter 

humanista, tentará descrever seus homens enquanto sujeitos, mas ao dialogar com o 

populismo esse sujeito se revelará falso, uma vez que transmite, em alguns casos, a mensagem 

de que é na pobreza que se revela a humanidade. Se a humanidade se encontra na pobreza, por 

que é preciso então acabar com esta? Presos em seu cotidiano e no “aqui e agora” que é 
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condição básica do cinema neo-realista, os personagens neo-realistas são reificados na sua 

descrição romantizada, e a pobreza é vista como um ideal.  

Os filmes de Ken Loach, mais do que descrever cotidianos, os situam dentro de um 

contexto mais abrangente e os mostram enquanto um processo, que é resultado de fatores 

relacionados à luta de classes. Seus personagens são humanizados e objetificados ao mesmo 

tempo e, quando se revelam humanos, não é devido ao fato de pertencerem a uma classe 

moralmente superior, e sim porque fazem parte de um coletivo e de uma luta que em seu 

objetivo de mudança social se revela como capaz de humanizar. Não é em seu cotidiano, e 

sim na tentativa de superar o “aqui e agora” que se revela a força do herói loachiano. O estado 

de exceção se torna a regra para que seja possível haver sujeitos. 

Além disso, Vittorio Spinazzola aponta para outra possível limitação do neo-realismo 

italiano: 

 

O significado global do movimento neo-realista está numa crítica ao individualismo 

burguês, com base na ardente perspectiva de uma participação comum no destino 

coletivo. A crítica ao sistema vigente, porém, baseava-se, freqüentemente, antes 

numa instância ética de solidariedade do que numa adequada consciência político-

social”.
160

 

 

Tal deslocamento também tem relação com o populismo, que retira o caráter de classe 

(que opõe “trabalho a capital e considera essa oposição a característica universal do mundo 

moderno, unificado precisamente por esta relação fundamental”)  e recorre à ambigüidade do 

termo “povo”, (“à qual deveriam corresponder específicas delimitações geográficas e étnicas, 

determinadas configurações sociológicas, éticas e sentimentais, além de particulares tradições 

culturais”
161

 ).  

Porém, em sua crítica à postura populista, a obra de Loach dialoga aqui não apenas 

com os limites do neo-realismo, mas também com uma influência importante do cinema 

britânico: os documentários ingleses das décadas de 1920 e 1930, a maioria sob a autoria de 

John Grierson. De acordo com Bill Nichols, tais documentários tinham uma “visão romântica 

de seus temas operários; não conseguiam ver o operário como agente de mudança ativo e 

auto-determinado. Em vez disso, o operário era visto como alguém que passava por uma 
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„situação difícil‟ a respeito da qual outros, isto é, as agências governamentais, deveriam tomar 

providências”.
162

 Nichols argumenta que essa ânsia de representar o operário  

 

[...] negou ao operário a sensação de igualdade em relação ao cineasta. Este último 

manteve o controle do ato de representar; a colaboração não estava no ar. Um grupo 

de cineastas profissionais ocupava-se da representação dos outros, de acordo com 

sua própria ética e sua própria tarefa institucional, como propagandistas 

patrocinados pelo governo que eram, no caso de John Grierson e seus colegas, e 

como jornalistas na „tradição da vítima‟. 
163

 

 

 Há um retrocesso político aqui, no qual o caráter populista volta ao problema original 

presenciado pelo melodrama no século XIX, que era de, ao mesmo tempo em que se dava 

destaque aos pobres, colocando-os no centro do palco, colocava-lhes no papel de vítima 

incondicional das circunstâncias, cabendo a eles deixar que a providência (aqui, o Governo) 

cuidasse de seus destinos. A solução, mais uma vez, vem de fora, e a posição ocupada pelos 

pobres é de espectadores de sua própria realidade. Isso tinha relação com a posição política do 

cinema de Grierson que, “em lugar de fomentar o potencial revolucionário dos operários e 

camponeses do mundo, incentivava o potencial aperfeiçoador da democracia parlamentarista e 

da intervenção governamental para atenuar as questões mais prementes e os abusos mais 

sérios de um sistema social que continuava fundamentalmente incontestado”. 
164

 Novamente, 

tal posição nos revela sua semelhança com o caráter anti-revolucionário da social-democracia 

e do stalinismo, ambas posturas que se afirmavam ao lado dos oprimidos apesar de se 

revelarem populistas. 

Não podemos negar a importância da obra de Grierson para a história do documentário 

inglês e para a própria tendência realista da qual o cinema de Ken Loach surgirá. Muito do 

método de Loach terá como base os pressupostos de seu precursor, como a recusa a filmar em 

estúdios e a vontade de capturar aquilo que seja mais autêntico e vivo. Porém, o que nos 

interessa aqui é averiguar os problemas que a obra de Loach tentará superar, tomando tais 

estéticas apenas como ponto de partida a ser apropriado criticamente.  
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Vimos que o método de trabalho de Ken Loach busca a colaboração de todos os 

envolvidos na filmagem e resgata a importância da auto-representação genuína, e não apenas 

em sua aparência populista. E tal atitude é fruto da posição política assumida pelo cineasta, 

que propõe mudanças estruturais na sociedade, a partir da organização e resistência dos 

próprios trabalhadores e oprimidos. Em sua crítica aos riscos que uma atitude populista 

carrega consigo, o diretor mais uma vez revela os limites de uma estética que busca alcançar a 

representação da luta de classes colocando seu agente – os trabalhadores – à margem do 

processo. 

 

2.1.4  A Czech New Wave em Ken Loach 

 

 

Além do neo-realismo italiano, a grande influência cinematográfica admitida por Ken 

Loach em sua carreira vem do cinema tcheco, mais especificamente o movimento que se 

convencionou chamar Czech New Wave. O que esse cinema – pouco conhecido ao redor do 

mundo, mas repleto de diretores aclamados pela crítica – teria de característico formalmente e 

ideologicamente para influenciar a obra engajada de Ken Loach? 

Surgido na década de 1960, época em que o país era parte da Tchecoslováquia, o 

movimento teve como principais diretores Miloš Forman, Věra Chytilová e Jiří Menzel. 

Grande parte de sua influência estética inicial veio do próprio neo-realismo italiano, com o 

uso de tomadas longas, diálogos espontâneos e atores não-profissionais. “Seus primeiros 

filmes tinham como preocupação a „captura‟ ou „exposição‟ da realidade do dia-a-dia, em vez 

da expressão de uma visão pessoal”.
165

  

Porém, a Czech New Wave tem uma importância histórica própria, na medida em que 

marcou uma ruptura com a estética do Realismo Socialista, que imperava no país até então. 

Tal ruptura, longe de ser apenas uma convenção formal, possui relações diretas com a história 

e a política do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia sofreu invasões 

nazistas, e após a guerra o poder foi tomado pelos comunistas. Todo esse período ficou 

caracterizado pela ausência de democracia no país. Nas palavras de Peter Hames, 
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[a]pós a famosa „traição de Munique‟ de 1938, quando os aliados Anglo-Franceses 

entregaram a Hitler um terço do país, 40% de sua indústria e as fronteiras de defesa 

da Tchecoslováquia, era apenas uma questão de tempo para que houvesse uma 

invasão alemã. No final de Segunda Guerra, a Conferência de Yalta concordou com 

as esferas de influência ocidentais e soviéticas, e o Exército Vermelho recebeu a 

função de honra de liberar Praga. A ocupação soviética, que durou seis meses após a 

liberação, parecia indicar uma adesão quase inevitável à forma comunista de 

governo. (…) O novo governo durou menos de três anos, até ser trocado por uma 

ditadura comunista que provou ser uma das mais conformistas e repressivas da 

Europa Ocidental.
166

 

 

É importante ressaltar, no entanto, que a ascensão comunista no país não acontece 

apenas devido a essa invasão; ela é também reflexo de uma forte tradição comunista na 

Tchecoslováquia. O Partido Comunista existia no país desde 1921, e já em 1925 havia se 

tornado o segundo maior partido do país. Ele era predominantemente formado pela classe 

trabalhadora e tinha uma organização genuinamente urbana. Porém, “a força numérica do 

partido e as tradições nacionais e democráticas do país iam contra as demandas 

revolucionárias e rígidas da 3ª Internacional”.
 167

 Desde seu início, o ideal comunista dos 

tchecoslovacos estava ligado à idéia da democracia popular e negava-se a obedecer o modelo 

soviético.  

Jiri Pelikan, ex-membro do comitê central do partido aponta que a Tchecoslováquia 

era distinta dos outros países do Leste Europeu liberados pela União Soviética em dois 

aspectos importantes: “(i) a existência legal de um Partido Comunista no período anterior à 

guerra; e (ii) a existência de uma classe trabalhadora industrial com tradições revolucionárias 

e democráticas”.
168

 É precisamente devido a esse potencial de desenvolvimento independente 

que houve uma repressão stalinista ainda maior. 

O cinema da Czech New Wave teve, assim, dois temas centrais relacionados à sua 

história. O primeiro foi o trauma da Segunda Guerra Mundial, e um exemplo é a obra A 

Pequena Loja da Rua Principal (Ján Kadár e Elmar Klos, 1965), que retrata de forma irônica 

a submissão muitas vezes passiva dos tchecoslovacos aos nazistas. O segundo tema central foi 
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o socialismo soviético, cujas contradições eram retratadas por meio de alegorias e críticas 

agudas, como é o caso da sátira política O Baile dos Bombeiros (Miloš Forman, 1967).  

É devido à necessidade política de lidar com esses materiais históricos, portanto, que a 

Czech New Wave buscará fazer rupturas temáticas e formais com as convenções do Realismo 

Socialista, exigida pelo Stalinismo. Ocorre, assim, uma crítica extremamente progressista e 

relevante ao papel da Esquerda naquele momento histórico, descrita do ponto de vista de uma 

sociedade que não parte necessariamente de uma postura anti-socialista e pró-capitalista. 

É evidente aqui a semelhança com o projeto político de Ken Loach e sua necessidade 

de criticar o capitalismo sem idealizar o papel que a Esquerda tem representado 

historicamente. É por meio de um comprometimento de classe com os oprimidos que as 

estéticas da Czech New Wave e de Ken loach dialogam, negando o potencial revolucionário 

do stalinismo, ao mesmo tempo em que buscam compreender o que seria o socialismo de fato. 

Após constatarmos que a Czech New Wave é, antes de mais nada, um produto de seu 

tempo e da situação política e cultural específica de seu país, o que mais nos interessa agora é 

entender mais concretamente como é feita essa ruptura temática e estética com o Realismo 

Socialista no cinema tcheco, e o que dela é de fato aproveitado no cinema de Ken Loach. 

Alguns filmes trouxeram à tona temas que não eram comuns em países comunistas, 

como as confusões amorosas da juventude, ou a ausência de moralidade na sociedade 

tchecoslovaca. Outros adotaram efeitos de estranhamento e algumas quebras com a narrativa 

tradicional, derivados da nouvelle vague, “mas dentro de um contexto realista e popular”.
169

 

Foi comum também o uso do humor, do lirismo e do absurdo nos filmes dessa época. 

Basicamente, segundo Robert Buchar, “os filmes tinham algo em comum: uma falta de tudo o 

que a ética do realismo socialista pedia. A crítica oficial classificava os filmes como 

decadentes, pessimistas e reacionários”.
170

  

Em meio a essa grande variação de formas – e mesmo de conteúdos – podemos 

afirmar que Ken Loach tenha se apropriado fundamentalmente de uma característica 

recorrente na estética da Czech New Wave: seu caráter humanista. O cinema tcheco dos anos 

1960 ficou conhecido ao redor do mundo pelos seus experimentos chamados de “socialismo 
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com uma face humana”.
171

 Devido ao interesse que os cineastas tinham numa arte que focasse 

nas pessoas reais e capturasse de fato seus conflitos, eles se apoiaram em muitas técnicas já 

consagradas pelo neo-realismo italiano, em especial aquelas que contribuíssem para com o 

desejado efeito de autenticidade e as relações entre indivíduo e sociedade. Nas palavras de 

Ken Loach, “Milos Forman, Jiri Menzel e outros que trabalharam nos anos 1960 fazem filmes 

muito humanistas e compassivos. Eles não são leves de maneira alguma, sempre com um tom 

afiado, amargo, sagaz, [...] mas ao mesmo tempo fortemente humanista. Foi isso o que 

absorvermos deles”.
172

 

Mais concretamente, a “forma humanista” utilizada pelos tchecos e absorvida pela 

estética de Ken Loach se refere, dentre outras características, ao movimento de câmera 

utilizado. Loach define sua câmera como um “observador solidário”, ou seja, uma maneira de 

capturar o objeto que é menos exploratória e cruel, e mais compreensiva. Para o cineasta, “o 

esforço não deve ser deixar a câmera fazer todo o trabalho, mas fazer com que o que está em 

frente à câmera seja o mais autêntico e verdadeiro possível. O trabalho da câmera deve ser 

filmar de maneira solidária e não-invasiva”. 
173

 Tal técnica tem o objetivo de fazer com que as 

pessoas deixem de ser objetos capturados pela câmera e adquiram maior importância na sua 

representação. Novamente nas palavras do diretor, 

 

[m]uito disso veio de minha admiração pelos cineastas tchecos e as lentes fixas que 

eles usavam. Minha memória é de que eles não usavam zoom de maneira alguma. 

Eu não queria usar zoom nos filmes porque eu havia usado o recurso demais no 

passado, da mesma maneira que documentários usavam, e comecei a achar isso 

irritante com o passar do tempo. [...] Não gosto de usar lentes de ângulo aberto 

porque elas também tendem a trazer os atores para frente e os distorcem, 

transformando-os em objetos; não é solidário dessa maneira. Eu prefiro não 

amontoar os atores ou ser intrusivo. Se você dá espaço às pessoas, isso dá a elas 

dignidade.
174

 

 

 

Para Ken Loach, o importante é colocar a câmera numa posição que não iniba o ator. 

Ela não deve ficar muito próxima dos olhos dos atores, para que eles possam se relacionar 
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com outras pessoas da cena sem que a câmera invada seu espaço (Figura 50). Isso significa 

manter-se um pouco afastado e escolher um lugar apropriado, que permita um bom 

enquadramento, mesmo que os atores façam coisas que o diretor não havia planejado. O que 

Loach costuma fazer – e podemos observar em muitas cenas de Terra e Liberdade e Uma 

Canção para Carla – é fixar-se numa posição que permita certa mobilidade, para que ele 

consiga acompanhar os atores e cobrir o que eles estão fazendo. O enquadramento tem 

mobilidade, mas a câmera geralmente não se move fisicamente. 

A escolha por esse movimento de câmera, no entanto, não deve ser confundida com 

uma tentativa de objetividade, que o naturalismo e o neo-realismo viam como ideal a ser 

alcançado. O resultado alcançado por Ken Loach avança em relação a essa discussão: sua 

câmera toma partido deliberadamente, posicionando-se claramente ao lado dos oprimidos, que 

são seu foco narrativo. Ao mesmo tempo, tal movimento possui o efeito democrático de não 

permitir que apenas a câmera domine a narrativa e transforme a ação narrada em mero objeto 

narrado. A câmera não funciona nos filmes de Loach como um narrador tradicional, que 

tomaria para si o papel de contar a história, sendo a voz centralizadora do discurso. A 

narrativa é compartilhada, construída tanto pela câmera quanto pelos atores vivenciando as 

experiências.  

Ao descrever seu processo de direção, Ken Loach sempre menciona que a maneira 

como sua câmera captura a narrativa foi influência da Czech New Wave, que ele sempre 

admirou por conseguir obter “a sensação de que o filme está a serviço das pessoas, e não se 

impondo a elas”, sendo contrário à tendência de “transformar o sujeito em objeto”.
175

 Tal 

efeito democrático é ainda maior quando se pensa na função da iluminação adicionada à 

posição da câmera: “Queríamos iluminar o espaço para que a luz caísse democraticamente em 

todos, sem ostentar ninguém. Além de ser mais agradável, a luz não está dizendo „este é o 

protagonista na cena e esses outros atores não são tão importantes‟” 
176

 (Figuras 51 e 52). 

 Como nos lembra Hames, é importante ressaltar que “o humanismo não exclui a 

crítica”. A força do cinema tcheco, assim como de Ken Loach, está nos métodos adotados, 

que “exibem uma autenticidade diferente de uma abordagem intelectual mais óbvia feita pelos 
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„realistas críticos‟”.
177

 A dose de humanismo é suficiente para que os filmes nem transformem 

seus personagens em objetos, nem os idealizem de forma a glorificar a pobreza e transformá-

la num estado imutável. Assim, simpatizamos com Blanca em seu desejo de se “sentir 

humana” e esquecer os problemas da guerra, mas somos lembrados quase imediatamente da 

impossibilidade de seu desejo se realizar por completo na sociedade onde está inserida. 

 Novamente, a presença do humanismo no cinema tcheco não é aleatória. Como relata 

Hames, “a Tchecoslováquia era um dos poucos países do Leste Europeu com uma tradição 

humanitária e democrática substancial e a experiência do modelo de democracia ocidental do 

período entre-guerras”.
178

 Estava no imaginário político do país a possibilidade de existência 

de um modelo genuinamente socialista, mais humanista e democrático do que o que a União 

Soviética desejava implementar em seu território. 

O resgate de valores humanistas também funciona nas duas estéticas em questão como 

uma resposta à visão estruturalista do marxismo stalinista, que entende o humanismo como “a 

heresia que introduz os „homens‟ como agentes ou sujeitos, em sua própria história por uma 

„redução disfarçada‟, „que trata as relações de produção como simples relações humanas‟”.
179

 

Para o estruturalismo, homens e mulheres não agem e pensam, são pensados e 

desempenhados, completamente determinados pela base econômica. Segundo Thompson, o 

marxismo estruturalista tinha o objetivo de construir uma teoria na qual  

 

[...] um reducionismo estruturalista garantisse a saúde fundamental do sistema 

soviético em sua „base‟ econômica supostamente socialista (afastando com isso 

todas as questões políticas, jurídicas e culturais para áreas secundárias ou terciárias) 

e rejeitasse qualquer análise histórica materialista desse sistema („historicismo‟); na 

qual os homens e mulheres fossem vistos como suportes de determinações 

estruturais inelutáveis, nas quais sua responsabilidade e agência histórica fossem 

negadas („humanismo‟) e na qual fosse, portanto, mais fácil tê-los como „elementos 

degradados‟ ou coisas.
180

 

 

 Além do movimento de câmera, outra técnica utilizada pelos tchecos e recuperada por 

Loach para capturar o humanismo das cenas é o uso do pathos na construção da narrativa, o 
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que permite que seus pontos sejam “sentidos, além de demonstrados”.
181

 Comumente usado 

em mescla com a comédia, o apelo emocional que encontramos na Czech New Wave 

influencia mais a obra de Ken Loach do que o encontrado no melodrama, uma vez que a 

maneira de se obter a reação emocional do espectador é completamente diferente nas duas 

estéticas.
182

 

Contrário ao pensamento de Brecht e outros artistas marxistas, que tendem a criticar o 

uso do pathos e o acusam de manipular o espectador por meio de um efeito alienante que o 

impede de adquirir uma postura crítica, a obra de Ken Loach vê no apelo aos sentimentos do 

espectador um potencial político importante que deve ser observado com mais cautela antes 

de ser simplesmente descartado. Pathos em grego significa não apenas “sofrimento”, mas 

também “experiência”, palavra-chave para entender o projeto do cineasta. Podemos entender 

o pathos, da maneira que ele é utilizado pelas duas estéticas em análise, como uma descrição 

de experiências humanas. Thompson nos adverte que “as pessoas não experimentam sua 

própria experiência apenas como idéias, no âmbito do pensamento e de seus procedimentos, 

ou (como supõem alguns praticantes teóricos) como instinto proletário, etc. Elas também 

experimentam sua experiência como sentimento”.
183

 

Técnica da retórica, o pathos é em geral utilizado juntamente às narrativas para causar 

não apenas uma resposta emocional do público, mas também uma identificação com o ponto 

de vista do autor – sentir o que o autor sente. Isso é possível porque, diferente do logos, 

recurso discursivo que trabalha com abstrações cognitivas, o pathos se configura como um 

discurso mais palpável, partindo de situações concretas. Ao lidar com a vivacidade das 

descrições, a vantagem é o impacto da mensagem sobre a platéia: “apesar de o apelo patético 

poder ser manipulativo, ele é a base para mover as pessoas à ação. Muitos argumentos são 

capazes de persuadir as pessoas em termos lógicos, porém [...] o uso do pathos toca num 

nervo que compele as pessoas não apenas a ouvirem, mas a darem um passo além e 

agirem”.
184

 Como já dito anteriormente, o pathos em Ken Loach adquire um sentido político 

quando os espectadores são obrigados a tomar partido e posicionar-se diante de questões 

fundamentais sobre a exploração econômica à qual seus protagonistas estão submetidos. Ao 
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contrário da identificação melodramática, portanto, aqui ela não será universal e 

apaziguadora, adquirindo uma posição de classe.  

Finalmente, podemos dizer que outro ponto de influência da Czech New Wave no 

projeto de Ken Loach está relacionado a uma questão de método. Ao terem como objetivo 

fazer uma ruptura em relação à estética exigida pelo Realismo Socialista, os cineastas não 

fizeram um manifesto ou escolheram um estilo único de representação. Se os filmes da Czech 

New Wave formaram um movimento, isso não se deve ao fato de compartilharem as mesmas 

preocupações estéticas, e sim de serem uma resposta coletiva e consciente à realidade 

histórica e política em que estavam inseridos.  

O mais importante de observarmos é o fato de que, sentindo que era preciso haver 

liberdade de expressão, o impulso dos artistas não foi o de rejeitar completamente a estética 

realista, como a arte de vanguarda muitas vezes o fez. Segundo Hames, “na tentativa de 

apresentar suas versões da verdade, os cineastas adotaram muitos modelos e influências – o 

neo-realismo, o cinéma-vérité, a nouvelle-vague, o nouveau roman, o teatro do absurdo, 

Kafka, e um retorno às tradições líricas e surrealistas do período entre-guerras”.
185

 A grande 

lição aprendida pelos tchecoslovacos foi a de que “sempre que um ponto de vista estético é 

ditado de cima para baixo, a única maneira de sair do círculo vicioso é por meio de outro 

ponto de vista estético, mesmo que seja preciso às vezes ir ao passado em busca de modelos. 

E um passo para fora do círculo é um passo para frente, porque é um passo em direção a um 

terreno desconhecido”.
186

  

Sem negar a tradição, o método artístico desenvolvido pela Czech New Wave percebe 

que não é possível afirmar que certas formas são mais ou menos radicais que outras. A 

experiência tcheca indica que “uma variedade de abordagens podem ser eficazes ao mesmo 

tempo, e apropriadas ao seu momento histórico”. A abolição de um estilo único trouxe uma 

diversidade que unia diversas tendências numa mesma batalha: a de “dizer a verdade sobre 

um sistema baseado em inverdades”.
 187

 Dessa maneira, o experimentalismo não-ortodoxo se 

tornou a arma política mais eficaz de combate ao stalinismo que os oprimia. 

O método de Ken Loach, como podemos perceber após analisarmos o uso que ele faz 

dos materiais constitutivos, é semelhante ao do cinema tcheco, na medida em que ambos 
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adquirem a postura de que a inovação formal só deve surgir para dar conta de uma 

necessidade histórica. No caso de Loach, esse método funciona como uma crítica às 

intervenções estéticas do Partido Comunista (questão a ser apontada por um cineasta que 

pretende mapear a crise da Esquerda), mas também à postura ortodoxa do cinema de arte e de 

outros intelectuais de Esquerda que, à sua maneira, também adotam um modelo único de 

representação (o Épico de Brecht) como válido, transformando-o em muitos casos em mero 

receituário. 

Se a crítica progressista que a Czech New Wave propunha era fruto da postura política 

de sua população, era preciso haver um controle de ambas as esferas pelo Partido Comunista, 

que via a Tchecoslováquia como uma ameaça aos privilégios da burocracia soviética. Em 

1968, a União Soviética invadiu militarmente o país para remediar a eclosão de um 

movimento libertário: a Primavera de Praga, período em que a Tchecoslováquia ficou 

conhecida como “a terra mais livre já conhecida”.
188

 Seguiu-se então o período chamado de 

“normalização”, no qual muitos artistas e intelectuais foram censurados, perseguidos, exilados 

ou cooptados. O filme O baile dos bombeiros, por exemplo, foi banido para sempre do país. 

Em menos de sete anos, os diretores – cuja produção era bancada pelo governo – foram sendo 

trocados, e a Czech New Wave desapareceu. Aos poucos, o cinema tcheco foi sendo 

reincorporado pelas regras do Realismo Socialista e, após a derrota da União Soviética, pela 

indústria cultural. 

Em conclusão, trazer a tradição do cinema tcheco da maneira que Ken Loach faz é 

importante para evidenciar a importância de um método dialético, que surge para lidar com 

sua própria realidade política. Porém, se para os tchecoslovacos a crítica ao stalinismo era 

pontual e localizada historicamente, o mapeamento que Ken Loach faz vai além, e seus filmes 

nos mostram o percurso da História da crise da Esquerda, não apenas em seu país, e sim como 

parte de um quadro geral, por meio de uma perspectiva internacionalista.   

Além da ampliação que Loach faz da questão stalinista, podemos ver novamente uma 

problematização em relação ao uso de não-atores pela estética da Czech New Wave. Hames 

menciona que nesse quesito “os filmes tchecos possuem uma falha. O que eles fazem [...] é 

usar técnicas para dar ao seu roteiro e direção pré-concebidos uma certa relevância e 

convicção. Seu objetivo é fazer com que a obra pareça mais real”.
189

 O que o crítico parece 
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nos dizer é que o diretor não perde aqui sua função de controlar a situação, de ser a voz 

central e hierarquizante do processo.  

Ken Loach, assim como a Czech New Wave, faz uso das técnicas de improvisação para 

alcançar o desejado (e planejado) efeito de autenticidade, e não parece escapar de grande parte 

de seu papel de diretor tradicional nesse sentido. Ambos fazem uma simulação de 

autenticidade e não deixam o roteiro completamente aberto para improvisações. A diferença 

de Ken Loach está em seu objetivo de conseguir capturar uma experiência, e não apenas de 

simulá-la para os espectadores. Quando o cineasta monta cenários que permitam que os 

“atores” vivenciem as situações, ele passa a eles o controle (mesmo que limitado e 

temporário) da ação e da narrativa, simbolizando a importância do pensamento humanista de 

que, no fim das contas, são os homens que fazem a História e devem controlar seu próprio 

destino. 

 

 

2.1.5  Considerações sobre a refuncionalização 

 

Concluindo o uso que Ken Loach faz dos materiais constitutivos acima analisados, 

podemos afirmar que, ao recuperar dialeticamente o conteúdo político do melodrama, do 

naturalismo, do neo-realismo e da Czech New Wave, o cineasta cria um processo que seria 

uma oposição ao pastiche, o que torna sua estética muito mais produtiva politicamente, um 

avanço em relação à produção de seus contemporâneos pós-modernistas.  

Cremos que o projeto de Ken Loach é o de resgatar e refuncionalizar essas formas 

que, apesar de derrotadas, carregam consigo um potencial utópico, colocando-as dentro de um 

novo contexto e trazendo-as como materiais constitutivos da batalha pela conquista de um 

novo modo de produção. Nesse ponto seu projeto é muito semelhante à teoria da história de 

Walter Benjamin e ao papel do intelectual de “redescobrir os momentos utópicos ou 

subversivos escondidos na „herança‟ cultural”.
190

 Segundo Löwy,  
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Benjamin se interessa pela salvaguarda das formas subversivas e antiburguesas da 

cultura, procurando evitar que sejam embalsamadas, neutralizadas, tornadas 

acadêmicas e incensadas pelo establishment cultural. É preciso lutar para impedir 

que a classe dominante apague as chamas da cultura passada, e para que elas sejam 

tiradas do conformismo que as ameaça.
191

 

 

 

Se diferentes formas foram neutralizadas pelo capitalismo – inclusive a mais 

progressista delas, o Épico –, o projeto de Ken Loach visa a resgatar o potencial delas por 

meio de um processo dialético de apropriação, oposição e síntese dos materiais 

constitutivos de sua nova forma. Poderíamos também dizer que essa seria uma “apropriação 

dialética das armas do inimigo” 
192

, já que, no final do século XX, nenhuma dessas tendências 

estéticas que Loach utiliza está nas mãos dos oprimidos ou é usada para representá-los, ao 

contrário do que ocorrera anteriormente, na origem dessas formas. Benjamin utiliza o termo 

“refuncionalização” emprestado da teoria de Brecht sobre o papel do artista. Nas palavras do 

autor, “Brecht criou o conceito de „refuncionalização‟ para caracterizar a transformação de 

formas e instrumentos de produção por uma inteligência progressista e, portanto, interessada 

na liberação dos meios de produção, a serviço da luta de classes”.
193

  

Diante desse cenário, Ken Loach poderia ter optado pelas seguintes soluções: a) 

ignorar as tendências estéticas existentes no repertório da arte e seguir adiante, num ímpeto de 

“avanço”, procurando uma forma nova no sentido mais comum do termo e simplesmente 

negando a existência de uma tradição formal no cinema e no teatro; ou b) usar, sem critérios, 

fórmulas prontas do receituário que se costuma fazer em cima dos avanços propostos pelo 

teatro épico. Porém, o cineasta escolheu outro caminho: sua obra vê a história da arte como 

um campo de batalha (assim como a História em si o é), onde o passado é um local 

privilegiado de busca de experiências que podem – e devem – ser trazidas para o presente, 

sempre com o intuito da práxis política.  

Mais uma vez semelhante ao projeto de Walter Benjamin, então, o cinema de Ken 

Loach anda na contramão da “ideologia do progresso”, que nada mais é do que um avanço das 

forças produtivas sem mudanças nas relações sociais. Esteticamente falando, Loach está no 

caminho inverso de seus contemporâneos, em especial o cinema de arte europeu e seu uso 
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indiscriminado das técnicas épicas por puro avanço formal – um fetiche estético e um prazer 

em apenas criticar o Drama em si, e não a sociedade que o criou e o mantém, sem haver na 

maioria das vezes, portanto, um engajamento real na luta pelos meios de produção. 

O projeto de Loach é, em outras palavras, uma espécie de mímese das derrotas da 

classe trabalhadora, tanto na política quanto na estética. Ele é uma representação da maneira 

como essas esferas foram neutralizadas pela hegemonia em seu processo histórico, ao mesmo 

tempo em que há uma tentativa de recuperá-las como instrumento de luta, por meio da 

refuncionalização das formas e conteúdos em crise, e do resgate de elementos do passado que 

carregariam esse potencial utópico de superação. Assim, podemos afirmar que a obra de Ken 

Loach não é progressista por apresentar conteúdos revolucionários apesar de apresentar uma 

forma tradicional, como muitos da crítica a vêem; ela é progressista exatamente por conseguir 

explicitar esses conteúdos por meio da construção de uma nova forma, que expressa 

dialeticamente a tensão da luta pelos meios de produção. 

 

 

2.2 A memória como espaço de utopia 

 

“Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao 

passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave 

para tudo que veio antes e depois”.  (Walter Benjamin) 

 

Nos dois filmes que analisamos nesta pesquisa, a nova forma construída por Ken 

Loach revela uma relação ainda mais produtiva com a temática quando pensamos no resgate 

que o cineasta faz de períodos históricos decisivos para a luta de classes, como foram a guerra 

civil espanhola e a revolução nicaragüense.  A maneira em que essa temática será 

representada deve ser observada, portanto, para podermos entender o que ela pode revelar 

sobre os conceitos de memória e História, e a importância do resgate de tais conceitos para a 

arte política. 

A primeira maneira utilizada pela cineasta a fim de evidenciar tal resgate é a criação 

de uma narrativa de ficção que funciona como uma romantização da História, transformando 
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o conteúdo histórico em algo inteligível e transmissível. Como já mencionamos, seria o 

processo de contar uma história (tendo como personagens centrais David e George no caso 

dos filmes em questão) que seja capaz de transmitir a História, utilizando o indivíduo como 

ponto de partida, mas com o intuito de obter a representação de uma estrutura social na qual 

este é inserido. Esse processo, como aponta Hayden White, não é muito diferente do que 

fazem os historiadores em si: 

 

[As narrativas históricas] conseguem dar sentido a conjuntos de 

acontecimentos passados, além e acima de qualquer compreensão que forneçam, 

recorrendo a supostas leis causais, mediante a exploração das similaridades 

metafóricas entre os conjuntos de acontecimentos reais e as estruturas convencionais 

das nossas ficções. Pela própria constituição de um conjunto de eventos com vistas a 

criar com eles uma estória compreensível, o historiador impõe a esses eventos o 

significado simbólico de uma estrutura de enredo compreensível. Os historiadores 

talvez não gostem de pensar que suas obras são traduções do fato em ficções; mas 

este é um dos efeitos das suas obras.
194

 

 

 Apesar de o filme funcionar como um registro histórico, muitos historiadores 

criticariam tal comparação, uma vez que Loach não respeita com tanto rigor a “fidelidade 

histórica”. Em Terra e Liberdade, por exemplo, há um enfoque claro na história específica do 

POUM, sem dar conta de toda a complexidade dos acontecimentos da Guerra Civil. Outro 

detalhe que costuma incomodar os historiadores se refere à forma como Loach representa os 

anarquistas e o POUM como se fossem grupos coesos, quando na verdade houve momentos 

durante a guerra em que esses grupos estavam em lados opostos. O lenço de Blanca, utilizado 

pelas milícias anarquistas na época, marcaria sua afiliação a tal grupo, e seria uma contradição 

tal personagem estar misturada aos integrantes do POUM, que seria um partido de orientação 

trotskista.  

O fato de o POUM ser idealizado também é criticado por historiadores e por 

espectadores trotskistas, uma vez que durante a revolução espanhola o próprio Trotsky havia 

criticado abertamente o POUM em diversas cartas, alegando que o POUM, ao fazer uma 

aliança com a Frente popular, que por sua vez lançou um programa comum com a burguesia, 

era um dos responsáveis pela traição à classe trabalhadora revolucionária. Segundo Trotsky, 
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“os chefes do POUM, assustados pelas exigências inexoráveis da revolução, optaram 

definitivamente pelo caminho do centrismo”.
195

  

 Mais do que um documento histórico sobre a guerra civil espanhola, Terra e 

Liberdade se aproxima mais de um diário no qual são narradas experiências e memórias. 

Muitos críticos notaram as semelhanças entre o filme e a narrativa Lutando na Espanha
196

, de 

George Orwell. Em seu diário, Orwell – que também se uniu ao POUM quando esteve na 

guerra – denuncia a traição stalinista durante a batalha. Segundo o autor, “os comunistas não 

estavam lutando para adiar a revolução espanhola até um momento mais propício, e sim para 

garantir que ela nunca acontecesse”.
197

 

 A descrição da guerra na Espanha como o princípio de uma revolução e a ênfase na 

descrição de uma sociedade em transformação, representada pelas formas democráticas de 

organização e pelas tentativas de implementar uma sociedade sem classes, fez com que 

Loach, assim como Orwell, fosse criticado pela romantização desse momento histórico. 

Porém, por romantização não devemos entender uma monumentalização do passado, 

que o transformaria em espetáculo. Loach evita seguir o padrão do cinema inglês, que em 

geral “articula uma celebração nostálgica e conservadora dos valores e estilos de vida das 

classes privilegiadas”
198

. O cineasta também difere do Realismo Socialista, que em suas 

produções tendeu a apenas idealizar e celebrar a classe trabalhadora numa postura anti-

dialética. Nas palavras de Loach, 

 

[a] guerra civil espanhola é sagrada para a Esquerda porque foi a primeira grande 

guerra contra o fascismo. Houve uma grande solidariedade internacional entre os 

trabalhadores que foram para a Espanha ajudar o país a lutar contra Franco. E houve 

também, nos três primeiros meses de guerra, quando os trabalhadores ocuparam as 

fábricas, um momento crítico no qual havia uma possibilidade real de mudança. 

Parecia que aconteceria uma revolução social na Espanha assim como houve na 

Rússia, com as pessoas tomando poder e controlando suas vidas com otimismo e 

força. [...] É por isso que essa é uma história empolgante e queríamos contá-la. 

Porém, inevitavelmente, o filme teria que ser sobre por que as tendências políticas 
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que resistiam ao fascismo perderam, e as consequências dessa derrota. A guerra 

espanhola é um desses eventos que explicam o século XX. 
199

 

 

 Terra e Liberdade, ao evitar o tom nostálgico ou monumental da História da Esquerda, 

consegue nos apresentar um ponto de vista mais complexo, que olha para o passado com o 

intuito de compreender qual foi o momento em que a Esquerda falhou, e o motivo para sua 

crise no final do século XX. Temos a sensação, após assistirmos ao filme, de que a derrota dos 

republicanos na Espanha seria a grande tragédia do século XX. A conseqüência dessa derrota 

está simbolizada por Kim, a neta de David, pertencente a uma geração de trabalhadores que 

não mais se enxergam enquanto uma classe social. A inclusão de Kim no filme é essencial 

para compreendermos a relação entre a guerra civil na Espanha e os anos 1990 na Inglaterra, 

década com a qual o filme busca dialogar. Nós, espectadores de Terra e Liberdade, assim 

como a neta de David, pertencemos a uma geração em que conteúdos políticos não parecem 

mais fazer sentido ou nos dizer respeito.  

Podemos entender a crise enfrentada pela “geração de netos de David” como uma 

espécie de crise da memória coletiva. Segundo Pierre Norra, vivemos atualmente o “fim das 

ideologias-memórias, como todas aquelas que asseguravam a passagem regular do passado 

para o futuro, ou indicavam o que se deveria reter do passado para preparar o futuro; quer se 

trate da reação, do progresso ou mesmo da revolução”. 
200

 Para o autor, há uma diferença 

entre pensar em História e em Memória, já que a memória seria um elo vivido com o presente, 

e a História uma representação do passado. Nas palavras de Norra:  

 

[e]xiste uma diferença entre “memória verdadeira, hoje abrigada no gesto e no 

hábito, nos ofícios onde se transmitem os saberes do silêncio, nos saberes do corpo, 

as memórias de impregnação e os saberes reflexos, e a memória transformada por 

sua passagem em história, que é quase o contrário: voluntária e deliberada, vivida 

como um dever e não mais espontânea; psicológica, individual e subjetiva e não 

mais social, coletiva, globalizante. 
201

 

  

O autor também aponta a mudança de perspectiva de uma relação social e coletiva 

para uma que individualiza e psicologiza o projeto. Como dito anteriormente, é exatamente 
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esse o movimento que percebemos na cena inicial de Terra e Liberdade, quando Kim, ao 

manusear os itens deixados pelo avô dentro de uma mala, transita entre as duas esferas e tem 

seu interesse despertado a partir da esfera individual/psicologizante. Segundo o autor, “é que 

esta memória nos vem do exterior e nós a interiorizamos como uma obrigação individual, pois 

que ela não é mais uma prática social”. 
202

 

A conclusão à qual Norra chega é de que, “quando a memória não está mais em todo 

lugar, ela não estaria em lugar nenhum se uma consciência individual, numa decisão solitária, 

não decidisse dela se encarregar”.
203

 Loach, além de nos mostrar que Kim precisa desta 

motivação para dar o ponto de partida, ressalta, por intermédio do percurso da personagem ao 

longo da narrativa, que é preciso reviver o passado para não esquecê-lo e dar sentido ao 

presente, mas entendendo-o como uma luta coletiva, e não individual.  

A relação de avô e neta que existe entre David e Kim – nos moldes de uma 

transmissão de experiência típica, na qual “as pessoas mais velhas sempre a passavam aos 

mais jovens” 
204

 – funciona como um símbolo da tentativa de resgate da memória e da 

experiência, temas discutidos não apenas por Norra, mas também por Walter Benjamin. 

Notamos, ao mesmo tempo, uma vontade e uma dificuldade de guardar na memória e de 

transmitir para outras gerações algo que mereça ser apropriado e transmitido, preservado do 

esquecimento. A imagem mais reveladora de tal transmissão é a em que Kim joga a terra 

trazida por David da Espanha no túmulo do avô (Figura 53). 

David, em seu papel de viajante, que obtém uma experiência e deseja a transmitir para 

a geração futura, não o faz nos modos tradicionais do que seria uma narrativa épica por 

excelência. Assim, temos em Terra e Liberdade o tema da dificuldade de se narrar uma 

experiência. É por meio de cartas deixadas após sua morte, ou seja, de um contato indireto 

entre narrador e ouvinte (no caso, escritor e leitor), que a tentativa de transmissão dessa 

experiência se dá. Portanto, o filme de Loach não recria uma condição artificial e ideal de 

narrativa tradicional, respeitando os limites históricos no qual se insere. 

Não apenas Kim é fruto do “processo de perda de referências coletivas” 
205

. Em Uma 

Canção para Carla, presenciamos uma profunda dificuldade de comunicação entre Carla e 
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George. A cena mais simbólica de tal processo é quando Carla, sentada ao lado de George no 

avião, relembra momentos importantes de sua experiência de luta na Nicarágua. Vemos 

George, nessa cena, dormindo e, portanto, incapaz de compartilhar as memórias de sua 

namorada. 

O papel da língua em Uma Canção para Carla reforça ainda mais a impossibilidade 

de comunicação entre os dois personagens e os dois mundos que eles representam. Pensando 

nos espectadores ingleses, para quem o filme foi feito, o efeito é ainda mais surpreendente, 

pois a película original não insere legendas para situá-los nos diálogos e canções em espanhol, 

o que os coloca na mesma posição de George. 

Há também dois momentos no filme em que há uma insistência na dificuldade de 

tradução de uma língua para a outra, algo que vale a pena observar com detalhes. A primeira 

delas é quando Carla, após voltar do hospital por tentativa de suicídio, encontra-se com 

George e seu amigo Sammy, que prepara para ela uma surpresa: um cartaz de boas vindas, no 

qual está escrito “Bienvenido, Carla” (Figura 54). Ela sorri e diz: “É muito bonito, mas há um 

erro. Aqui é um „A‟, e não um „O‟”, apontando para o cartaz. O que aparentemente nos parece 

uma cena de pouca importância ganha força quando paramos para pensar no tipo de erro que 

foi cometido. Não foi um deslize insignificante de ortografia ou de vocabulário; o erro de 

Sammy foi a tentativa de traduzir automaticamente uma expressão, sem levar em conta as 

diferenças culturais das línguas, como é o caso da concordância em gênero, que não existe na 

língua inglesa. A falha na tradução nos revela o abismo existente entre as duas culturas e, 

novamente, os limites da comunicação. 

O outro momento em que esse abismo aparece é quando alguns camponeses 

nicaragüenses tentam explicar para George as conquistas da revolução sandinista e os ideais 

que eles defendem. Carla, encarregada de traduzir a conversa, se emociona e não traduz 

algumas palavras-chave para a compreensão da mensagem. Mais do que uma barreira 

lingüística, a dificuldade de se traduzir aqui parece ser uma referência à intradutibilidade da 

própria experiência vivida pelos nicaragüenses para a visão de mundo de um britânico do 

final do século XX. George, enquanto representante de uma classe operária fragmentada, que 

testemunhou a decadência dos sindicatos, o fracasso do Welfare State e a implementação da 

lógica neoliberal do “cada um por si” e do discurso do fim das alternativas, está 

historicamente impossibilitado de compreender as experiências coletivas vividas por Carla e 

seus compañeros. Não é coincidência que George, vivendo na crise dos valores coletivos e em 
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meio ao Fim da História, tenha seu comportamento em todo o enredo voltado para questões 

individuais, ignorando em seu consciente o processo sócio-histórico no qual está envolvido.  

Podemos notar uma representação dessa crise na qual George se insere em outro 

momento do filme. Vemos que Carla, para agradecer a ajuda de George ao defendê-la do 

fiscal do ônibus, entrega a ele uma espécie de souvenir da Nicarágua (Figura 55). A 

mercadoria faz com que George, em vez de adquirir algum tipo de experiência genuína sobre 

a origem de Carla, possua uma relação reificada com o processo todo. Sendo esse o primeiro 

contato que George tem com a Nicarágua, o souvenir, como algo exótico e fetichizado, impõe 

a ele desde o início uma apologia ao consumo e um apagamento histórico. 

A relação entre Escócia e Nicarágua evocada por Loach nesse filme pode parecer, a 

princípio, um tanto artificial e desnecessária. Afinal, o que George, um não-politizado 

motorista de ônibus de Glasgow tem a ver com a intervenção americana na Nicarágua nos 

anos 1980? A escolha do escocês como o verdadeiro protagonista do filme, e não de Carla, a 

dançarina nicaragüense que inspirou o título, nos força, antes de acusar sua inconsistência e 

inverossimilhança, a pensar as motivações e conseqüências que a adoção dessa perspectiva 

traz para o filme e para a nossa compreensão de ambas as realidades sócio-históricas. 

Definitivamente, Uma Canção para Carla é um filme que nos ensina mais sobre o 

Reino Unido do que sobre a Nicarágua. Durante o filme, muito pouco se diz sobre a situação 

de guerra nicaragüense. O filme não cumpre, portanto, seu papel de documento histórico ideal 

sobre o país da América Central, apenas nos introduzindo à questão sem grandes 

aprofundamentos históricos. Isso talvez seja, mais do que uma “falha de fidelidade histórica” 

do filme, um reflexo da impossibilidade de figuração de um horizonte revolucionário, 

exatamente por Ken Loach, assim como George, pertencer a esse cenário de fim da História e 

crise da Esquerda. Porém, se a figurabilidade é fragilizada, a força do filme reside na sua 

eficácia em nos expor à crise na qual estamos situados. 

A crise vivida pela geração britânica do final do século XX é expressa pela alienação 

vivida por George em relação a sua realidade sócio-histórica. Na conversa que tem com 

alguns trabalhadores nicaragüenses a respeito da Escócia, o personagem não conhece 

informações básicas sobre a economia de seu país. “Plantam milho lá?”, perguntam a ele. 

George, por gestos, demonstra não saber a resposta. 
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Pensando nas relações que podemos estabelecer entre os dois mundos narrados no 

filme, o não conhecimento de George nos revela uma amnésia social sobre o processo 

histórico vivido por seu país. A questão da terra, portanto, será central não apenas em Terra e 

Liberdade, mas também em Uma Canção para Carla, por ser uma temática que estabelece 

conexões entre as realidades de Carla e George. George, além de desconhecer a luta vivida 

pelos nicaragüenses contemporâneos a ele, que vivem em guerra para manter sua posição de 

donos de sua própria força de trabalho, desconhece o passado de luta de seus conterrâneos 

pela posse de terra. 

 A questão da terra que é freqüentemente esquecida na História do Reino Unido se 

refere aos cercamentos das terras comunais
206

 entre os séculos XV e XVI, processo que 

permitiu o avanço do capitalismo na região. Segundo Karl Marx, os cercamentos, em geral, 

foram processos de transformação de terras agriculturáveis em pastos cara criação de ovelhas, 

nos quais “grandes massas humanas de súbito, e violentamente, [foram] arrancadas dos seus 

meios de subsistência e atiradas para o mercado de trabalho como proletários fora-da-lei”.
207

 

Na Escócia, segundo Marx, esse processo foi ainda maior e mais sistemático. 

 Senhores feudais, então, expulsaram os camponeses – que tinham o mesmo título de 

direito sobre a terra que os senhores até então – transformando as comunais em propriedade 

privada no sentido clássico do termo, e facilitando a transformação dessa massa de sem-terra 

em proletariado para as manufaturas (e, futuramente indústrias). O “pecado original” da 

propriedade privada, apagado da memória dos trabalhadores após séculos de opressão, reforça 

a separação destes em relação à terra da qual foram expulsos e com a qual possuem uma 

relação alienada. A alienação da consciência da classe trabalhadora é resultado de sua 

alienação material (a separação dos trabalhadores de seus meios de produção).  

É a partir dessa usurpação dos meios de produção, ocorrida séculos antes de George, 

que o personagem vivencia a incapacidade de compreender a totalidade da história sócio-

econômica de seu país, e também a situação vivida por Carla em seu país atualmente. 

Somente a vivência e o contato concreto com a experiência da luta pela posse dos meios de 

produção na Nicarágua é capaz de trazer a George a possibilidade de resgate de tal memória. 
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Em Uma Canção para Carla, George não é o único personagem que sofre as 

conseqüências do apagamento histórico. Carla também nos é mostrada como vítima de algo 

semelhante, e seu trauma psicológico funciona como representação alegórica de um processo 

histórico. 

Aparentemente relacionado apenas ao seu namorado Antonio, no decorrer da narrativa 

percebemos que seu trauma simboliza algo maior. Nas palavras de Carla, “não posso suportá-

lo, mas também não posso esquecê-lo”, ela diz. Num primeiro plano, Antonio representaria a 

perda do objeto amoroso. Porém, se observarmos o ano em que a história de Carla se passa – 

1987 – veremos que é um momento-chave para a derrota do projeto revolucionário 

nicaragüense. O conflito psicológico de Carla, portanto, pode estar representando o impasse 

vivido pela luta política em seu país, com a qual a personagem estava diretamente envolvida. 

Zimmermann nos relata detalhes dessa crise desenvolvida durante a década de 1980. 

Segundo a autora, após a revolução popular, o início dessa década foi um período de grandes 

mudanças para o povo nicaragüense. Já no poder, a FSLN organizou uma série de medidas 

sociais, como reforma agrária, projetos de alfabetização, melhorias na saúde e nas condições 

dos trabalhadores. Vemos algumas dessas conquistas em imagens rápidas que percorrem a 

narrativa, quando Carla está à procura de Antonio. Entretanto, devido aos graves problemas 

econômicos que o país vinha enfrentando nos últimos anos da ditadura de Somoza, era preciso 

obter todo o apoio possível dos fazendeiros e empresários do país. Optou-se, portanto, por 

uma economia mista, e não pela implantação do socialismo. 

 Porém, “essa era uma situação intrinsecamente instável, uma vez que as classes que 

dominavam a economia não tinham um governo que representasse seus interesses, nem sequer 

que lhes permitisse exercer alguma influência para proteger os interesses próprios ou 

participar de decisões estratégicas em termos de política econômica”.
208

 Rapidamente, os 

empresários, sentindo-se prejudicados e ameaçados por uma possível mudança mais radical 

na economia, pedem ajuda ao governo americano para que houvesse uma intervenção que 

garantisse suas vantagens econômicas. 

 Assim, o governo americano decide atacar de duas formas: economicamente, por meio 

de um embargo comercial total que deixou o país com mais problemas financeiros ainda; e 
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militarmente, ao patrocinar uma guerra na Nicarágua, financiando os Contras, um exército 

que destruísse todas as conquistas da revolução, exterminando bairros de civis, escolas, 

hospitais e, é claro, os sandinistas. Porém, quanto mais aumentava a repressão, mais pessoas 

se uniam ao exército sandinista, dificultando os planos americanos. Nas palavras de 

Zimmermann, 

 

[t]ornava-se cada vez mais claro que, sem uma invasão dos Estados Unidos, a guerra 

dos contras não conseguiria atingir seu intento de derrubar a revolução nicaragüense. 

O governo Reagan então decidiu que o custo político de uma invasão direta ao país 

pelo exército americano seria alto demais e, em vez disso, concordou em promover 

negociações de paz. Em agosto de 1987, a Nicarágua e outros países da América 

Central assinaram um acordo de paz apresentado pelo presidente da Costa Rica e, no 

início de 1987, a FSLN e os contras concordaram com o cessar-fogo e elaboraram 

um plano para a desmobilização. 
209

 

 

Segundo a autora, portanto, era impossível defender os interesses do capital privado ao 

mesmo tempo em que se tentava proteger os direitos dos trabalhadores e campesinos, ou seja, 

“ou a economia se encaminharia para um socialismo, como tanto os amigos quanto os 

inimigos esperavam que acontecesse depois de 1979, ou a classe capitalista recuperaria seu 

poder político, como começou a ocorrer por meio das políticas implementadas pela liderança 

da FSLN, a partir de 1987”. 
210

 Nesse ano, a FSLN decidiu que era preciso afastar-se de uma 

postura anti-capitalista e confiar nas leis do mercado para tentar recuperar a economia. 

Zimmermann nos conta que 

 

[e]m 1987 a distribuição de terras declinou acentuadamente e, em 1988, tornou-se 

inexistente na prática. Quando Daniel Ortega anunciou, em janeiro de 1989, que “já 

havia sido distribuída terra suficiente”, ainda havia dezenas de milhares de famílias 

rurais aguardando por seus lotes. Terrenos abandonados durante a guerra eram 

comprados por especuladores ou plantadores mais ricos. Diante do fim do crédito 

barato e do apoio estatal à produção agrícola, os lavradores pobres logo se 

encontraram afundados em dívidas monumentais,  e forçados a trabalhar como 

bóias-frias nas colheitas, a fim de sobreviver.
 211 
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Assim, vemos que a FSLN, apesar de manter o discurso radical de antes, aos poucos 

implementava mudanças de cunho neoliberal. E a escolha de 1987, e não de 1979 ou dos 

primeiros anos da década de 1980, como palco para o drama de George e Carla nos chama 

atenção para a derrota da revolução, mais do que para uma romantização desta. 

Antonio seria a grande alegoria da derrota da revolução: sem andar, sem falar, 

mutilado, presente só por meio de cartas e fotografias antigas e, ao final, numa imagem 

distante e nebulosa, quase que infigurável (Figura 56). Nós espectadores temos com Antonio 

(e com a revolução) uma relação quase platônica: a queremos, mas não a vivenciamos. Somos 

informados sobre ele, mas não o vemos de fato; sua existência é marcada mais por uma 

ausência do que por uma presença. E, observando com atenção, vemos que assim é a própria 

representação da revolução nicaragüense no filme. As poucas imagens que temos são mais de 

uma destruição e decadência do que de uma sociedade realmente diferente e melhor que o 

mundo de George. As verdadeiras conquistas da revolução nos são dadas indiretamente, por 

meio dos relatos dos camponeses e dos fragmentos de memória de Carla. 

Essa representação da revolução tem sua explosão na penúltima cena do filme, quando 

vemos Carla cantando Guerrero del Amor, a canção popular que se refere à luta sandinista 

pela libertação do imperialismo norte-americano, como já mencionamos anteriormente. Em 

1996, ano de produção do filme, quando sabemos que o projeto revolucionário falhou, a cena 

adquire ainda maior carga emotiva, refletindo essa derrota. O objeto amado já não existe mais, 

sua alma está destruída.  

O sentimento de Carla durante a narrativa revela uma experiência de choque 

semelhante à mencionada por Walter Benjamin em relação aos sobreviventes da 1ª Guerra 

Mundial que, ao voltarem do campo de batalha, “estavam mais pobres em experiências 

comunicáveis, e não mais ricos”.
212

 Apesar de toda a vivência que tiveram, esses homens 

eram incapazes de estruturar o vivido em algo que fosse de fato compreendido e comunicável, 

ou seja, que fosse uma experiência.  

O difícil diálogo entre Carla e George durante a narrativa nos revela o conflito que 

nossa geração vive em relação à possibilidade de haver experiências, e o risco que corremos 
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de ter tudo transformado em mera vivência. Assim, o que vivemos, por ser indizível (e, 

portanto, intransmissível), morre na esfera privada, individual. 

Resta sabermos se, no fim das contas, o filme aponta para alguma possibilidade de 

superação dessa crise da experiência. Uma das pistas para esta resposta talvez se encontre no 

caminho percorrido por George na estrutura narrativa. Se observarmos os detalhes desse 

caminho, veremos que ele, curiosamente, se encaixa na descrição feita pelo mitólogo Joseph 

Campbell
213

 sobre a “saga do herói”: a grande narrativa encontrada em toda a história da 

humanidade, desde as sociedades de milhares de anos antes de Cristo, até os dias de hoje.  

De acordo com Campbell, o herói é uma pessoa comum lançada dentro de um novo 

mundo e puxado para um problema. Ao começar sua jornada, ele passará por uma caverna, 

que simboliza um período de provação, de encontro consigo mesmo. Nesse percurso, o herói 

encontra um guia, (alguém parecido com ele, mas com mais experiência, que já passou pela 

caverna anteriormente). Esse guia lhe dará conselhos que o protegerão dos problemas e 

obstáculos. Ao passar pelas provações, o herói geralmente receberá uma recompensa, que 

pode ser inclusive a própria aquisição de uma experiência que ele levará de volta a seu 

mundo. As semelhanças com a história de George são muito grandes, a Nicarágua se 

referindo à caverna, seu amigo Bradley sendo o guia, e a recompensa, a experiência com a 

qual ele retorna a seu país. 

O momento de iluminação vivido pelo herói pode ser visto numa das últimas cenas do 

filme, quando o protagonista, após ter sido exposto às dificuldades enfrentadas pelos 

nicaragüenses em meio à guerra, tem uma espécie de epifania. Em resposta a um pedido de 

Carla para levá-la de volta para casa (a Escócia), ele responde: “Você está em casa”. Se 

pensarmos que o intuito de George, durante todo o filme, era levá-la para a Nicarágua para 

resolver alguns problemas pessoais, esquecer seu passado e poderem voltar para a Escócia 

definitivamente, esta sua fala possui uma grande importância, pois parece nos mostrar que 

George aprendeu algo com sua experiência. 

Carla passa por um processo semelhante. Ao longo da narrativa, vemos que o seu 

objetivo era apagar Antonio da memória, mas que isso não era possível, pois ele permanecia 

em seu inconsciente. No final, Carla aceita o papel de reviver o passado a fim de não esquecê-
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lo. Resiste a seu trauma e aprende que é preciso ficar e lutar, dar voz a uma revolução que está 

dando seus últimos suspiros.  

Além do percurso vivido pelos personagens, a canção Guerrero del amor possui 

grande força simbólica dentro dessa relação com a jornada do herói quando, ao revermos Uma 

Canção para Carla, notamos a presença indireta dela em diversas cenas anteriores. Esses 

momentos nos dizem muito sobre o processo que nós espectadores vivemos ao assistirmos ao 

filme se prestarmos atenção no percurso do envelope onde se encontra a letra desta canção em 

toda a estrutura narrativa. 

Os primeiros momentos em que a canção nos é exposta não estão evidentes a 

princípio; isso porque vemos o envelope, pela primeira vez, fechado e escondido nos 

pertences de Carla (Figura 57). Já na segunda vez, quando George a encontra quase morta 

após sua tentativa de suicídio, vemos o envelope aberto e ensangüentado (Figura 58). Ele 

ainda não faz muito sentido, por estar escrito em espanhol, mas George, ao perceber sua 

relação com o trauma de Carla, o separa e leva para ela no hospital. Mais tarde, quando ele 

pede para ela explicar o que estava escrito ali, Carla menciona que são letras de música que 

ela e Antonio cantavam na Nicarágua, e que ele enviou para ela. Agora nós já possuímos uma 

informação importante sobre o conteúdo do envelope que nos faz pensar nas relações que ele 

possui com o passado, com a memória histórica de Carla e do povo da Nicarágua. Porém, a 

relação traumática que Carla possui com o passado e sua vontade de esquecê-lo refugiando-se 

num país estrangeiro nos mostra a resistência a essa memória, a qual a imagem do envelope 

no filme tenta ir contra, ao enfatizar sua importância, tanto pela sua insistente aparição no 

decorrer da narrativa, quanto pelo uso de closes guiando o olhar do espectador para ele em 

específico. 

E a canção continua a aparecer no filme. Depois de decidirem ir até a Nicarágua para 

que Carla enfrente seu passado, não vemos mais o envelope, que apenas reaparecerá na cena 

em que George adquire certa consciência do processo em que está inserido. Além de 

convencer Carla a não desistir de se encontrar com Antonio, ele entrega a ela o mesmo papel 

ensangüentado de antes, que ele havia guardado por saber da importância que aquilo tinha 

para Carla (Figura 59). O sangue do papel adquire extrema relevância na simbologia da cena, 

sendo ele a marca da História que, por mais que os personagens tentem ignorar, está lá.  
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É ao ver o papel com a letra da canção que Carla ganha forças para enfrentar seu 

trauma e, na cena seguinte, falar com Antonio pessoalmente. Ele pede para Carla cantar a 

canção e ela, emocionada, atende seu pedido. Observamos toda a cena da perspectiva de 

George à distância e, ainda sem a ajuda de legendas, continuamos sem entender exatamente 

do que se trata Guerrero del amor. 

Na última cena do filme, quando George se despede de Bradley, este entrega para o 

protagonista um papel, a pedido dela (Figura 60). Ainda dentro da descrição da saga de herói, 

proposta por Campbell, a carta poderia ser uma referência ao que na mitologia seria o “elixir 

sagrado”, algo desse mundo desconhecido que o herói leva de volta a seu mundo, com o 

intuito de restaurar sua sociedade, de renovar a comunidade. 

É, então, nas mãos de George que a canção termina, o que nos parece dizer que seria 

também sua responsabilidade, além da nossa, espectadores, enfrentar o passado e reavivar o 

processo histórico do qual fazemos parte. A última parte da saga do herói, o momento em que 

o herói, já em posse do elixir, retorna a seu mundo, não nos é mostrada no filme. Assim, além 

de não termos a resolução da narrativa, há aqui uma aposta no percurso não de George, mas 

do espectador, que ao se projetar no protagonista, tenha algum tipo de atitude política a partir 

da experiência vivida. O ciclo não se fecha para que nós pensemos numa forma de fazê-lo. 

Essa nos parece ser a proposta do cinema de Ken Loach na crise dos anos 1990, e a 

canção deixada de Carla para George, assim como a terra trazida por David da Espanha, 

talvez sejam o ápice utópico dos filmes de Loach analisados nessa pesquisa. O elixir, ou seja, 

a experiência e a tradição, mesmo que indiretamente, por fim passa de mãos em mãos. Mesmo 

com a impressão final de que um diálogo entre esses dois mundos ou dois momentos 

históricos é praticamente impossível, já que somos incapazes de compreender completamente 

a experiência de uma alternativa ao sistema, a letra da canção e a terra espanhola persistem e 

caminham conosco, como se nos dissessem que, apesar de tudo, ainda existe uma vontade de 

mudar. O trecho do poema de Williams Morris lido por Kim na última cena, enquanto vemos 

a experiência trazida da Espanha penetrar o solo inglês, sintetiza o processo de preservação da 

memória e da História: “Entre na batalha. Nela ninguém perde. Mesmo para aquele que perde, 

seus feitos ainda prevalecem”. 

 A última função do herói, na descrição dos mitos observados por Campbell, é a de 

traduzir sua experiência no mundo desconhecido para seu mundo, de forma inteligível. Está 
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aqui mais uma vez uma referência metalingüística, para pensarmos no projeto do cineasta. 

Esta tarefa não é fácil, pois é preciso traduzir o incomunicável. O cinema de Ken Loach 

parece ser um projeto de mapeamento desse limite e um alerta para a necessidade de 

superação do mesmo. É preciso, aprendemos com Loach, preencher as lacunas que se formam 

durante as tentativas frustradas de tradução enfrentadas pela história da arte. 
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3. Considerações sobre o projeto de Ken Loach 

 

 “Ser radical é tornar a esperança algo possível, 

 e não o desespero algo convincente”. (Raymond Williams) 

 

“O novo deve ultrapassar o velho, mas deve ao mesmo tempo tê-lo dentro de si, 

superá-lo. Tem se de reconhecer que há agora uma nova aprendizagem, uma 

aprendizagem crítica, uma aprendizagem transformadora e revolucionária. Há 

coisas novas, mas que nascem da luta com as velhas, não sem estas, nem a partir do 

nada”. (Bertolt Brecht) 

 

 

Como podemos ver, a obra de Loach é muito mais complexa do que uma simples 

contradição formal, ou uma concessão para entrar na indústria cultural por meio do cinema 

comercial; ela possui um potencial político que precisa ser analisado cuidadosamente. Por 

isso, estudamos a fundo cada um dos instrumentos estéticos que constituem o projeto de Ken 

Loach, alguns admitidos pelo cineasta, outros não, mas que acreditamos serem ambos 

relevantes para esta pesquisa, não por terem uma presença enquanto formas fechadas e puras, 

e sim como materiais presentes na nova forma que Ken Loach busca criar. Nossa intenção foi 

a de verificar qual era o “potencial utópico secreto” 
214

 de cada uma delas, para depois 

compreender o resultado final da relação que se estabelece entre elas e, finalmente, entre a 

nova forma e os conteúdos de crise propostos nos dois filmes. Afinal, é na própria obra de arte 

que a luta do artista pelos meios de produção deve se refletir, e sua forma deve ser analisada 

como uma espécie de campo de batalha. 

Acreditamos que, mesmo que de forma inconsciente e indireta, o projeto de Ken 

Loach possui fortes relações com o projeto do teatro épico de Brecht, já que, para criar a 

forma do teatro épico, o dramaturgo utilizou alguns dos elementos mais primitivos do teatro. 

Como Brecht mesmo menciona, 
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Estilisticamente falando, não há nada de tão novo no teatro épico. Seu caráter 

expositivo e sua ênfase na virtuosidade o colocam próximo ao velho teatro asiático. 

Tendências didáticas podem ser encontradas nas peças de mistério medievais e no 

teatro clássico espanhol, e também no teatro dos jesuítas. Essas formas teatrais 

corresponderam a tendências particulares de seu tempo, e desapareceram com ele. 

De maneira semelhante, o teatro épico moderno está ligado a certas tendências. Ele 

não pode de maneira alguma ser praticado universalmente. 
215

 

 

O teatro épico, considerado pela crítica de arte e pela Esquerda uma das formas mais 

progressistas que já existiram na história da arte, mostra-se estilisticamente baseado em 

tradições do passado do mundo ocidental e oriental. Esse processo de criação de uma nova 

forma, por meio da apropriação dialética de um repertório já existente, nos mostra que inovar 

não é necessariamente criar algo totalmente novo, e sim reestruturar materiais já existentes; 

não se deve ignorar a tradição, e sim avançar em relação a ela.  

Tal conceito de arte proposto por Brecht está também relacionado à postura de Lênin – 

outra forte influência política na carreira de Ken Loach – sobre o assunto. “Longe de querer 

rejeitar a herança da cultura burguesa e da cultura clássica, Lênin queria dar-lhes um sentido 

novo. Não cometia o erro de rejeitar essa herança para inventar uma cultura ex nihilo [do 

nada]”.
216

 Para Lênin, também, retomar a herança não significava limitar-se a ela; era preciso 

sempre ter em mente o objetivo de ultrapassá-la de modo crítico. 

Podemos também relacionar essa discussão com o conceito marxista de Trabalho. Se, 

para Marx, o Trabalho é uma forma de criação que consiste na transformação da natureza 

baseada nas condições de produção de seu momento histórico, devemos entender a arte 

também dentro desse processo. Na arte, a matéria-prima seriam os materiais pré-existentes na 

História, e o processo artístico seria a apropriação destes em uma nova forma. De um ponto 

de vista materialista, portanto, a criação artística não pode ser vista como um fenômeno de 

genialidade ou de inspiração romântica, e podemos concluir que o artista nada mais é do que 

um trabalhador.  Numa sociedade capitalista, que retirou os meios de produção das mãos da 

classe trabalhadora, o artista pertence – quer aceite ou não essa condição – ao proletariado, e 

reconhecer essa condição é um avanço político que refletirá na forma como o artista lutará 
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para obter os meios de produção da maneira mais progressista possível dentro dos limites de 

seu tempo histórico e das barreiras impostas pelo Capital. 

Continuando seu argumento, Brecht afirma que os métodos se gastam e, por isso, 

deixam de surtir efeito, na medida em que aparecem novos problemas que exigem novos 

processos. “A realidade altera-se, e para representá-la têm de se alterar os processos de 

representação. Nada surge do nada, o novo nasce do velho, mas nem por isso deixa de ser 

novo”.
217

 Essa atitude defende um aproveitamento produtivo que propõe um uso de técnicas 

do passado ao mesmo tempo em que rejeita um método único de representação da realidade: 

“tudo o que puder ser útil para a representação realista dessa realidade deve ser aproveitado e 

adaptado aos novos assuntos e objetivos”.
218

 

Para Walter Benjamin, Brecht foi o grande exemplo de artista que conseguiu fazer 

esse movimento de refuncionalização na arte. Hoje, ser brechtiano de fato não significa imitá-

lo acriticamente, pois “abastecer um aparelho produtivo sem ao mesmo tempo modificá-lo, na 

medida do possível, seria um procedimento altamente questionável mesmo que os materiais 

fornecidos tivessem uma aparência revolucionária”.
219

 Em outros tempos, outras formas são 

necessárias. O legado formal deixado por Brecht também precisa ser refuncionalizado, junto 

com outras tendências.  Sérgio de Carvalho ressalta que 

 

segundo uma das lições que o marxismo nos dá, os pensamentos dominantes de uma 

época são os pensamentos da classe dominante. Podemos estender o raciocínio e 

verificar que as formas dominantes de uma época são as formas da classe 

dominante. Nos padrões visuais, rítmicos, naquilo que os olhos e ouvidos 

percebem, nos jeitos de nos emocionarmos, existem padrões que se associaram 

historicamente a pontos de vista de classe. Então, a tarefa de um artista marxista 

passa a ser, também, desmontar a ideologia dominante tal qual ela aparece e se 

esconde nas formas. 
220

 

 

É por isso que Loach, enquanto artista militante, percebe que é preciso buscar o 

potencial utópico e revolucionário nas formas que surgiram para contestar a ideologia 

dominante em diferentes momentos históricos. Essa apropriação, longe de ser indiscriminada, 
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é feita de forma a atualizar essas estéticas para as necessidades de seu tempo e de suas 

intenções políticas. Além disso, as próprias limitações de seu contexto histórico o impedirão 

de ver o mundo de uma perspectiva totalmente melodramática, naturalista, ou qualquer outra 

que hoje já não mais possui uma relação direta com sua realidade, mesmo que esta fosse sua 

intenção consciente. 

Ressaltada a importância da discussão dos pressupostos estéticos de Ken Loach, é 

importante mencionar que a grande diferença de seus filmes para o drama e o realismo 

clássicos não reside apenas em questões de ordem estética, mas também na aposta que o 

diretor faz na classe trabalhadora como agente histórico, o que explica a insistência em ser 

essa classe o foco de sua obra. Nas palavras dele, “identificar pessoas comuns como sujeitos 

próprios do drama é uma maneira de dizer que essas pessoas têm importância política. Se 

houver alguma mudança, esta virá por intermédio dos trabalhadores”.
221

 

Essa aposta na classe trabalhadora está presente forte e diretamente nos conteúdos dos 

dois filmes que analisamos. A guerra civil espanhola e a revolução nicaragüense foram dois 

grandes momentos utópicos na história do século XX, verdadeiros “estados de exceção” nos 

quais houve uma real possibilidade de a classe trabalhadora conquistar os meios de produção 

e construir uma sociedade mais justa. A escolha por esses dois momentos históricos é, da 

parte de Ken Loach, o mesmo “salto do tigre em direção ao passado” proposto por Benjamin, 

que “consiste em salvar a herança dos oprimidos e nela se inspirar para interromper a 

catástrofe presente”.
222

  

Há quem, testemunhando a atual realidade sócio-histórica, discorde dessa visão de 

Loach. O intelectual marxista Robert Kurz, por exemplo, propõe uma releitura de Marx para o 

final do século XX e início do XXI, na qual ele defende o fim da possibilidade de uma 

revolução feita pela classe trabalhadora após a derrocada da União Soviética. Kurz faz sua 

aposta em outro ponto de Marx – o fetiche da mercadoria – como algo de maior importância 

para entendermos a crise do mundo contemporâneo, que ele classifica como uma “crise da 

sociedade de trabalho”. 

Para o autor, “a esquerda mostra-se completamente incapaz de dar uma resposta à 

crise [...] porque seu pensamento está firmemente vinculado às categorias do marxismo do 
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movimento operário”.
223

 O erro do pensamento socialista estaria em insistir no Trabalho como 

forma caracterizadora de sua organização social. Kurz defende que essa forma-trabalho não 

mais existirá em nosso futuro da maneira como a concebemos. Portanto, o proletariado 

enquanto classe também não terá força de resistência, uma vez que sua arma de luta é o 

Trabalho: 

 

Tendencialmente, o capitalismo tornou-se „incapaz de explorar‟, isso é, pela 

primeira vez na história capitalista está diminuindo também em termos absolutos – 

independentemente do movimento conjuntural – a massa global do trabalho abstrato 

produtivamente explorado, e isso em virtude da intensificação permanente da força 

produtiva. [...] Uma vez que essa crise consiste precisamente na eliminação 

tendencial do trabalho produtivo e, com isso, na supressão negativa do trabalho 

abstrato pelo capital e dentro do capital, ela já não pode ser criticada ou até superada 

a partir de um ponto de vista ontológico do „trabalho‟, da „classe trabalhadora‟, ou 

da „luta de classes trabalhadoras‟. 
224

 

 

Ao entrevistarmos Ken Loach, tivemos a oportunidade de perguntar a ele a respeito 

dessa postura de alguns marxistas contemporâneos a ele que repensam a questão da luta de 

classes no cenário da “crise do trabalho”: 

 

Entrevistadora: Nas últimas décadas, alguns intelectuais de esquerda têm afirmado 

que a questão de classe não é mais um fator dominante do capitalismo, e que, 

portanto, não deveríamos mais acreditar no potencial da classe operária como 

possível agente de atos revolucionários. Qual é sua opinião a respeito disso? 

Ken Loach: Eu não concordo com isso. Penso que a análise básica do capitalismo 

ainda é verdadeira quando diz que nós vivemos num sistema baseado em classes, 

que a classe trabalhadora e a classe dominante possuem interesses opostos, e que o 

conflito é inevitável. Também acredito que devemos mobilizar as pessoas para as 

suas forças políticas efetivas. Eu não sei de onde eles tiram essa idéia de que a classe 

operária desapareceu. Tudo o que eles comem, tudo o que eles compram, todo 

serviço que existe vem dos trabalhadores. 
225
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 No campo da arte mais especificamente, também existem pensamentos opostos ao de 

Ken Loach dentro da teoria marxista contemporânea. Fredric Jameson, em seu ensaio 

“Reificação e utopia na cultura de massa”, primeiramente publicado em 1979, argumenta que 

a arte política “não dá conta das condições específicas de nossa própria época”.
226

 O problema 

da arte política estaria ligado à crise dos valores de coletividade do final do século XX. A 

fragmentação da sociedade causada pelo sistema capitalista também teve como conseqüência 

no século XX a divisão da arte em dois grupos estéticos: o modernismo e a cultura de massa. 

Ao tentar unir as duas esferas, a arte política fracassa. Nas palavras do autor, “é sonhar 

acordado esperar que qualquer dessas estruturas semióticas possa ser retransformada, por fé, 

milagre ou mero talento, naquilo que poderia ser chamado, na sua forma forte, de arte política, 

ou, num sentido mais geral, essa cultura autêntica e viva da qual virtualmente perdemos a 

memória, tão rara se tornou a experiência”. 
227

 

A posição de Brecht e Benjamin em relação à função da arte nos anos 1930 aposta 

num potencial subversivo e revolucionário do cinema, que poderia utilizar seu caráter de 

reprodutibilidade, coletividade e distribuição em massa para a construção de uma “arte 

abertamente política”. Jameson, ao comentar essa posição, afirma que ela não é mais válida 

para explicar nosso momento histórico, diante dos rumos tomados pela cultura de massa em 

nossa história contemporânea.  

O que podemos ver, então, é que, em meio a uma era de cinismo neoliberal, a uma 

crise dos valores da Esquerda e, mesmo dentro da própria Esquerda, a presença de teorias 

como as de Fredric Jameson ou as de Robert Kurz, Ken Loach parece cada vez mais ser uma 

voz dissidente. Se o cineasta está certo ou não em relação ao fato de a classe trabalhadora ser 

o sujeito histórico deste novo século, ou mesmo em relação ao potencial da arte política nesse 

cenário, é difícil responder, e talvez somente a História nos responderá.  

É importante ressaltar que seu pensamento militante nesses aspectos se assemelha 

muito às idéias de Benjamin e Brecht nos anos 1930, de utilizar a arte em sua práxis política 

progressista na luta contra o fascismo (o mesmo fascismo que é tema de Terra e Liberdade). 

Assim como Benjamin, a conclusão que temos ao assistir a este e a outros filmes de Loach é a 

de que, se a estratégia da Direita é a estetização da vida política – transformando a História 
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em espetáculo e os sujeitos históricos em meros espectadores massificados –, a resposta da 

Esquerda deve ser necessariamente “a politização da arte”.
228

  

Mais do que isso, a grande questão que o cinema de Loach coloca para si é a de como 

politizar a arte em seu momento histórico específico. Apesar de partir da mesma postura 

política de Brecht, sua realidade histórica não é a mesma e, portanto, é visível o fato de que 

não se pode partir dos mesmos materiais e da mesma forma.  

A obra de Ken Loach não conclama diretamente seu público às mesmas instâncias dos 

anos 1930, ou de outro momento revolucionário do passado. Seus filmes partem do estado 

presente em que se encontra a arte e a política, ao mesmo tempo em que convocam o debate 

para a criação de novas instâncias de engajamento, por meio do resgate de momentos utópicos 

presentes ao longo da história da arte e da luta dos oprimidos. Um novo debate é necessário 

para que seja resgatada a memória da luta de classes, perdida ao longo do século XX após as 

sucessivas derrotas da Esquerda, em âmbito político e estético. 

A novidade trazida por Ken Loach é seu método, que não parte de um ideal de arte 

revolucionária que foi apagado da memória histórica de seu público, e sim de sua realidade 

concreta, de algo que seja possível trazer como elo para dialogar com seu tempo. Portanto, o 

fato de sua obra divergir esteticamente de artistas como Brecht deve ser visto como algo 

positivo, uma vez que o cineasta parte de seu momento histórico, e não de um receituário 

montado a partir de outra realidade. O passado está presente em sua obra como inspiração 

para a luta, não como cartilha estética e política, já que a situação da classe trabalhadora 

também se encontra em outro estágio, e sua estratégia de luta deve ser repensada a partir do 

novo cenário em que está inserida.  

Nas palavras de Trotsky, “o que serve de ponte entre uma alma e outra não é o 

particular, mas o comum. É só por intermédio do comum que o particular é conhecido. As 

condições mais profundas e mais duráveis, que modelam a alma do homem, as condições 

sociais de educação, de existência, de trabalho e de associação, determinam o que há de 

comum entre o poeta e o leitor”.
229
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Podemos dizer, diante disso, que o projeto estético-político de Ken Loach funciona 

como uma espécie de programa de transição
230

, no sentido trotskista do termo, estratégia 

que surge para lidar com a situação política de crise histórica da direção do proletariado. 

Acreditando estar num período pré-revolucionário, Trotsky defende em seu programa a 

criação de “pontes” que superassem a contradição entre as condições objetivas e subjetivas 

para a revolução: 

 

 A tarefa estratégica do próximo período - período pré-revolucionário de agitação, 

propaganda e organização - consiste em superar a contradição entre a maturidade 

das condições objetivas da revolução e a imaturidade do proletariado e de sua 

vanguarda (confusão e desencorajamento da velha geração, falta de experiência da 

nova). É necessário ajudar as massas, no processo de suas lutas cotidianas, a 

encontrar a ponte entre suas reivindicações atuais e o programa da revolução 

socialista. Esta ponte deve consistir em um sistema de reivindicações transitórias 

que parta das atuais condições e consciência de largas camadas da classe operária e 

conduza, invariavelmente, a uma só e mesma conclusão: a conquista do poder pelo 

proletariado.
 231

 

 

Se partirmos do pressuposto de que a sociedade em que Ken Loach vive também se 

encontra num estágio pré-revolucionário em meio a uma crise de direção, sua arte de 

transição funciona como uma mediação (ponte) – tanto na forma quanto no conteúdo dos 

filmes – entre sua realidade concreta e os estados de exceção que simbolizam o estado novo 

revolucionário e socialista. Para Trotsky, “é necessário saber traduzir essas idéias 

fundamentais [revolucionárias] em idéias mais particulares e mais concretas, segundo o 

avanço dos acontecimentos e a orientação do estado de espírito das massas”. 232
 O autor 

argumenta também que 
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bons são os métodos e os meios que elevam a consciência de classe dos operários, 

sua confiança em suas próprias forcas, sua disposição à abnegação na luta. 

Inadmissíveis são os métodos que inspiram nos oprimidos o medo e a docilidade 

diante dos opressores; sufocam o espírito de protesto e revolta e substituem a 

vontade das massas pela vontade dos chefes, a persuasão pela pressão, a análise da 

realidade pela demagogia e a falsificação. Eis por que a social-democracia, que 

prostituiu o marxismo, e o stalinismo, antítese do bolchevismo, são os inimigos 

mortais da revolução proletária e de sua moral.
 233 

 

O projeto de Ken Loach, além de funcionar como uma ponte entre a fase pré-

revolucionária e a revolucionária da luta de classes, também nos chama constantemente a 

atenção para a crise de direção enfrentada pela classe trabalhadora, ao apontar o stalinismo e a 

social-democracia como inimigos em diversos filmes. A crítica aos dirigentes transparece, 

inclusive, no diálogo que sua estética faz com o melodrama, o naturalismo, o neo-realismo e 

em certo grau até mesmo o cinema tcheco, nos revelando que tais movimentos – cada um à 

sua maneira – deslocaram a classe trabalhadora de seu papel central na luta pela emancipação. 

As estéticas com as quais Loach dialoga ao transformá-las em material constitutivo 

erram por compreenderem a revolução a partir de fora, e não de dentro. “ O que significa 

„compreender a Revolução de dentro‟? Significa vê-la com os olhos de quem constitui sua 

maior força dinâmica, a classe operária, de sua vanguarda consciente. E o que significa olhar 

a Revolução de fora? É considerá-la somente como força da natureza, processo cego, 

tempestade de neve, caos de fatos, pessoas e sombras. Eis aí o que significa olhá-la de 

fora”.
234

 

Vimos que tais estéticas configuraram tentativas frustradas de representação genuína 

da classe trabalhadora. A obra de Ken Loach traz à tona essa discussão porque reconhece que 

ela ainda não se resolveu esteticamente, nem muito menos politicamente. Porém, o fato de 

esses movimentos artísticos terem se colocado tal questão é essencial para que eles tenham se 

configurado enquanto material constitutivo nos filmes de Loach, que vê esta como a questão 

central da arte política. A forma de Ken Loach, além de apontar para as contradições de 

posturas que tentam “dar voz” à classe trabalhadora, nos revela os limites de sua própria 

estética, que também não é auto-dirigida democraticamente por trabalhadores, e cujos limites 
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de distribuição e alcance revelam as dificuldades de se fazer um cinema fora dos padrões da 

indústria cultural e para uma classe trabalhadora organizada. 

No entanto, mais do que revelar os limites estéticos ou ideológicos de Ken Loach, tais 

dificuldades (ou impossibilidades) nos mostram que uma arte revolucionária só é possível 

num momento histórico revolucionário. Além disso, ao apontar que a arte por si só não 

resolverá os problemas históricos da luta de classes, a obra de Loach possui um potencial de 

auto-crítica em nos alertar para o fato de que uma estética que tente dar conta da 

representação dos trabalhadores corre o risco de minar a auto-representação dessa mesma 

classe. A mensagem trotskista presente nos filmes de Ken Loach é de que na arte, assim como 

na política, não podemos ter dirigentes que, ao adquirirem uma postura hierárquica, limitem o 

potencial da auto-organização dos trabalhadores. 

Se enfrentamos uma crise de direção e não vivemos um momento propriamente 

revolucionário, a arte não se encontra em condições de apresentar uma solução para sua 

própria crise e nos apresentar uma resposta estética pronta. A única lição que ela pode nos 

ensinar, após contabilizar diversas experiências frustradas, é a de que não há uma direção 

inequívoca a ser percorrida. Existe nos filmes de Ken Loach “uma diversidade nas formas por 

meio das quais ele tenta engajar essa atenção e nosso interesse político” 
235

, a qual nos mostra 

que o método de experimentar diversas formas refuncionalizadas para seus novos contextos é 

um caminho contra a ortodoxia e o dogmatismo da Esquerda que pode trazer benefícios à arte 

política progressista. 
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Anexo 1: Ilustrações 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Kim manuseia a terra encontrada dentro da mala do avô. 

Figura 2: A reação de Kim ao não compreender o que significa a terra dentro da mala. 

(Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A foto de Blanca que Kim encontra nos pertences do avô. 

Figura 4: O sorriso de Kim ao ver a foto de Blanca. (Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: O recorte de jornal lido por Kim. Abaixo do recorte, vemos a foto de Blanca.  

(Terra e Liberdade) 
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Figura 6: Pôster de Jim Morrison, exibido segundos antes de George encontrar Carla ensangüentada 

na banheira.(Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Anos 1930. O documentário é exibido e discutido ao mesmo tempo.         

 (Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Blanca é atingida com um tiro nas costas. (Terra e Liberdade) 
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Figuras 9 e 10: Blanca sorri apaixonada enquanto observa a ambulância levar David embora. 

(Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: David na rua.  

Figura 12: David fecha a porta do quarto da pensão. (Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13 e 14: Blanca e David conversam sobre assuntos da guerra. (Terra e Liberdade) 
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Figuras 15,16 e 17: A câmera se aproxima dos personagens, em planos mais fechados, 

acompanhando o movimento do assunto discutido por eles: do público ao privado. (Terra e 

Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: David abre a janela para observar o movimento externo. 

Figura 19: Policiais na loja de vinho, observados da perspectiva de David.  

(Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 20, 21, 22: Blanca e David discutem sobre o Partido Comunista. Planos 

progressivamente mais abertos. (Terra e Liberdade) 
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Figuras 23 e 24: Abertura completa dos planos após a discussão dos personagens. David 

observa a partida de Blanca através da janela da pensão. (Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 25, 26 e 27: Plano americano e campo/contra-campo durante o diálogo de George e 

Eileen. (Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 28 e 29: Dois momentos da cena na qual Carla, George e alguns camponeses 

discutem a revolução nicaragüense. (Uma Canção para Carla) 
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Figura 30: George entende o nicaragüense sem tradução. (Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Paisagem nebulosa e iluminação precária em cena na Escócia. (Uma Canção para 

Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Kim lê as cartas de David que narram sua experiência na Espanha.  

(Terra e Liberdade) 
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Figura 33: Carla é observada por George através do espelho retrovisor do ônibus.  

(Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 34 e 35: Enquanto Carla relembra sua experiência na revolução nicaragüense, George 

dorme encostado em seu ombro.  (Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 36, 37 e 38: Ângulos diversos capturados durante o debate. (Terra e Liberdade) 
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Figuras 39 e 40: Alguns dos ângulos durante a conversa sobre a revolução nicaragüense. 

George escuta atentamente enquanto Carla traduz emocionada. (Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 41 e 42: Trabalhadores em apresentações culturais, produzindo poemas e canções 

sobre a experiência na greve. (Which side are you on?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 43 e 44: Imagens da Brigada Cultural. (Uma Canção para Carla) 
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Figuras 45 e 46: Imagens do documentário e intertítulo com informações históricas. 

(Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: David e sua noiva assistem ao documentário espanhol. (Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 48 e 49: Imagens de um hospital e de uma escola na Nicarágua. (Uma Canção para Carla) 
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Figura 50: Câmera observa à distância a conversa entre Blanca e David. (Terra e Liberdade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 51 e 52: Exemplos de “iluminação democrática”, na qual os protagonistas não se sobressaem 

aos outros personagens. (Terra e Liberdade e Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Kim joga a terra espanhola no túmulo de David. (Terra e Liberdade) 
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Figura 54: Carla corrige o cartaz de boas vindas feito pelo amigo de George. (Uma Canção para 

Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: O souvenir da Nicarágua que Carla entrega a George como presente de agradecimento. 

(Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Antonio nos é mostrado distante e nebuloso. (Uma Canção para Carla) 
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Figura 57: A primeira aparição da canção, dentro de um envelope embaixo da cama de Carla.  

Figura 58: George recolhe o papel com a canção, ensangüentado após a tentativa de suicídio.  

(Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: George entrega o papel com a canção para Carla, dando-lhe forças para falar com Antonio. 

(Uma Canção para Carla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: A pedido de Carla, Bradley entrega a George o papel com a canção minutos antes de sua 

partida para a Escócia. (Uma Canção para Carla) 
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Anexo 2: Entrevista com Ken Loach 

 

C: No Brasil, seus filmes não são muito distribuídos, e quem costuma conhecer sua obra são 

predominantemente intelectuais de esquerda. E na Europa, quem são as pessoas que 

conhecem seus filmes? 

KL: Bem, isso varia bastante. Na França e na Itália é uma audiência mais popular, muito 

maior do que no Reino Unido. Em meu país, o público em geral são pessoas que acompanham 

o cinema de arte. Mas nós normalmente fazemos exibições para sindicatos, grupos políticos e 

estudantes, então os filmes são muito usados fora do cinema, e para isso os DVDs têm sido 

muito úteis, porque nós podemos organizar exibições seguidas de debate. Em geral, a França 

costuma ser o público maior para os filmes, envolvendo todos os tipos de pessoas: 

intelectuais, trabalhadores... 

C: Em geral, o que a classe trabalhadora pensa sobre seus filmes? 

KL: Bem, se eles vão ver o filme, eles provavelmente já são de esquerda. Então, em geral, os 

filmes são bem recebidos, porque as pessoas que não gostariam deles geralmente não os 

vêem. Quando os trabalhadores assistem a algum dos filmes, costuma haver boas discussões 

em seguida. 

 

C: Nas últimas décadas, alguns intelectuais de esquerda têm afirmado que a questão de classe 

não é mais um fator dominante do capitalismo, e que, portanto, não deveríamos mais acreditar 

no potencial da classe operária como possível agente de atos revolucionários. Qual é sua 

opinião a respeito disso? 

KL: Eu não concordo com isso. Penso que a análise básica do capitalismo ainda é verdadeira 

quando diz que nós vivemos num sistema baseado em classes, que a classe trabalhadora e a 

classe dominante possuem interesses opostos, e que o conflito é inevitável. Também acredito 

que devemos mobilizar as pessoas para as suas forças políticas efetivas. Eu não sei de onde 

eles tiram essa idéia de que a classe operária desapareceu. Tudo o que eles comem, tudo o que 

eles compram, todo serviço que existe vem dos trabalhadores.  

C: Qual sua perspectiva para o século XXI em relação à luta de classes e a alternativas ao 

capitalismo? 
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KL: Bem, eu acredito que nós apenas não temos uma liderança. Há um vácuo político na 

esquerda e ela tem partidos muito pequenos, muito mesmo, e a maioria da liderança é de 

direita; há um ou dois líderes sindicais que são mais de esquerda, e eles são bons, mas a 

maioria deles é de direita. O Partido Trabalhista é um partido social-democrata que acabou se 

tornando de direita. Então, não é uma questão de se há ou não potencial na classe 

trabalhadora, e sim que não há liderança, e sem algum tipo de liderança é impossível 

ganharmos. É uma crise de liderança, e não da classe trabalhadora; é uma crise da forma 

como eles estão sendo liderados, e em que ritmo e análise essa liderança vai operar. Sobre 

meus últimos filmes, 

C: Quando vemos seus filmes, e a classe trabalhadora está sempre representada enquanto 

protagonista, podemos ver que você acredita no potencial dessa classe para agir e mudar o 

mundo. Ao mesmo tempo, se observarmos alguns de seus últimos filmes, como Os 

Ferroviários [The Navigators, 2001] e Mundo livre [It’s a free world, 2007], temos a 

impressão de que seu trabalho tem ficado um pouco mais pessimista, mostrando a classe 

trabalhadora um tanto fragmentada e sem grande possibilidade de ação. 

KL: Bem, você não pode fazer todo filme com uma espécie de falso otimismo. Você tem que 

tentar descrever o mundo como ele é, e não como gostaria que ele fosse. Nós fizemos um 

filme em Los Angeles, que foi sobre uma vitória sindical [Pão e Rosas, 2000]. Mas não há 

muitas vitórias, entende? E você não pode fingir que há vitórias quando não há. E também, às 

vezes, o fato de que há um mau resultado pode fazer com que o público sinta-se enraivecido e 

isso o motive a fazer algo a respeito. Eu acho que no fim das contas você deve ser fiel ao 

assunto. Mas há coisas boas acontecendo, como a enorme manifestação contra a guerra no 

Iraque, a maior na história do Reino Unido, e manifestações grandes contra Israel em Gaza 

também. A política não morreu. 

 

C: Você acredita que o cinema ganhou ou perdeu força enquanto arma política nesse cenário? 

KL: Não sei. Em geral o cinema é simplesmente uma forma de ganhar dinheiro, não é? Não é 

muito mais do que isso. De vez em quando você verá um filme que adiciona alguma 

perspectiva, mas grande parte dos filmes é apenas escapismo, e geralmente de direita, em 

especial as grandes produções, com a visão que eles têm da América e do restante do mundo, 
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além da postura de culto à celebridade. Acredito que na verdade o cinema não é um agente de 

mudanças, é um agente de reafirmação do status quo. 

C: Mas há pessoas fazendo algo diferente dentro da indústria, não? O que você pensa sobre o 

trabalho do cineasta americano Michael Moore, por exemplo? 

KL: Fico feliz que ele esteja fazendo seus filmes. Ele faz um tipo de filme muito diferente do 

meu, para o público norte-americano, então eu acredito que é essa persona que ele adota para 

se comunicar com eles. O que ele faz em seus filmes é muito bom, e ao menos ele está 

desafiando o sistema. Esteticamente, fazemos trabalhos diferentes. Mas eu não diria que um 

jeito é melhor do que o outro. Acredito que ele tem uma comunicação muito precisa com seu 

público, e ele o conhece melhor do que ninguém. 

C: Você possui a mesma preocupação com seu público? Quando você dirige um filme, quais 

são suas escolhas em termos de estética e comunicação? 

KL: Acredito que seja apenas trabalhar para fazer o filme o mais simples, claro, direto e 

econômico possível. Eu sempre acreditei que o público responde melhor ao que lhes parece 

mais autêntico. Mas é muito difícil generalizar. 

C: Quais são suas principais influências estéticas? 

KL: Eu gosto muito do cinema tcheco, especificamente da Czech New Wave, e também do 

neo-realismo italiano. Essas são influências importantes. Há também os documentários, e nós 

estávamos cientes dessas influências quando começamos a fazer filmes. E também temos as 

fotografias, especialmente aquelas que possuem um caráter de simplicidade. Bertolt Brecht 

também continua sendo uma influência, especialmente seus escritos e sua análise política.   

C: Você conhece algum filme ou cineasta brasileiro?  

KL: Sim, Fernando Meirelles e Walter Salles. Eu gostei muito dos filmes que vi, e acredito 

que o cinema brasileiro está se reavivando, não é mesmo? 
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