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Resumo 

 

 O cinema dirigido por Helena Ignez nasce contemporâneo, ainda que sob a franja 

anárquica e estética da Belair. Seus filmes formam um conjunto de tônica experimental que 

rompe com as tradições e abdica das narrativas fáceis, subvertendo naturalismos, 

ficcionalizando o documental e explorando o potencial de performance de suas 

personagens. Esta pesquisa investiga a prodigalidade da trajetória de Helena Ignez como 

diretora durante os anos de 2003 e 2018, cuja filmografia é composta por três curtas-

metragens, dois médias-metragens e quatro longas-metragens. O objetivo primeiro é 

disponibilizar um material bibliográfico sistematizado sobre o trabalho de Helena Ignez 

como diretora, compilando análises de sua filmografia, análises socioculturais dos contextos 

de sua formação e de sua produção, indicações de fortunas críticas, além de materiais 

publicados na imprensa brasileira e entrevistas inéditas. Tal empreitada propiciou a 

construção de um quadro panorâmico que indica as particularidades estéticas e estilísticas 

do trabalho de Helena Ignez como diretora, o que amplia os diálogos e contatos com outras 

filmografias. Também se constatou, a partir desta sistematização, que algumas leituras 

difundidas sobre Helena Ignez precisam ser atualizadas, direcionando-a tanto para uma 

posição de agente da própria história quanto de protagonista criativa de momentos 

significativos do cinema brasileiro.  

 

Palavras-chave: Helena Ignez. Cinema brasileiro. Cinema experimental. Cinema afetivo-

performativo. Cinema de afecções.  
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 Abstract 

  

 Cinema directed by Helena Ignez was born contemporary, albeit under the anarchic 

and aesthetic fringe of Belair. Her films form an experimental set that breaks with traditions 

and abdicates easy narratives, subverting naturalisms, fictionalizing the documentary and 

exploring the performance potential of her characters. This research investigates the 

prodigality of Helena Ignez's trajectory as a director during the years 2003 and 2018, whose 

filmography is composed of three short films, two medium films and four feature films. The 

main objective is to provide systematized bibliographic material about Helena Ignesz's work 

as a director. Therefore, is presented a compiling analyzes of her filmography, sociocultural 

analyzes of the contexts of her formation and production, indications of critical fortunes. In 

addition, was made use to materials published in the Brazilian press and interviews 

unpublished. This undertaking allowed for the construction of a panoramic picture that 

indicates the aesthetic and stylistic particularities of Helena Ignez's work as a director, which 

expands the dialogues and contacts with other filmographies. It was also found, from this 

systematization, that some widespread readings about Helena Ignez need to be updated, 

directing the emphasis both to a position of agent of its own history and creative protagonist 

of significant moments in the Brazilian cinema. 

 

Keywords: Helena Ignez. Brazilian cinema. Experimental cinema. Affective-performative 

cinema. Affection´s cinema. 
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 Apresentação  
 

 Decupar, minutar, despedaçar, decompor, extrair, aproximar, separar, destacar, 

confrontar: verbos que descrevem os ímpetos que recaem sobre os estudos 

cinematográficos. O jogo “contra o filme”, o desafio de superá-lo (e, não raro, há quem faça 

da análise uma fabulação pessoal) é um terreno pelo qual todas e todos que se dedicam às 

pesquisas e às críticas de cinema já caminharam. 

 A filmografia de Helena Ignez como diretora é, neste sentido, quase hipnótica: são 

onze filmes (alguns carregando significativas histórias pregressas, como Luz nas Trevas e 

A moça do calendário) que operam pela lógica afetiva e performativa, encorajando-nos a 

fazer de suas unidades grandes dimensões. Se o jargão diz que um filme é um mundo, um 

filme dirigido por Helena Ignez é um universo, daqueles com estrelas milenares que ainda 

emanam luz sob os dias atuais e descomunal capacidade centrífuga. 

 No início desta pesquisa, especificamente até a banca de qualificação, havia a 

crença, por parte da pesquisadora, de que as análises individuais dos filmes dirigidos por 

Helena Ignez, quando somadas, elucidariam um quadro explícito e fundamentado do que 

são (seriam?) as marcas da diretora. A Moça do Calendário foi o filme-piloto desta 

empreitada e, a despeito de ter sido escolhido em função do seu (então) recente ano de 

lançamento (2018), revelou-se uma decisão acertada ao explicitar que a capacidade de 

Helena de inventariar o contemporâneo derruba nossa crença inicial. O trabalho evoluiu de 

um deslumbramento pelas referências acessíveis – aquele sentimento de orgulho que nos 

toma quando captamos um outro sentido em uma frase ou objeto cenográfico – para uma 

angústia gerada pela obstinação de se identificar todo e qualquer indício extra fílmico. A 

título de exemplo, apenas para análise de A Moça, a pesquisa produziu uma centena de 

páginas. 

 Acolher toda a sorte de referências das obras de Helena Ignez se revelou um trabalho 

hercúleo; considerando, ainda, que Helena é uma personagem ativa da contracultura e 

jamais interrompeu sua interação com o contemporâneo, há dúvidas se tal colheita poderia 

ser realmente totalizante. Para essa mesma direção apontou a banca de qualificação desta 

pesquisa: unir os filmes de Helena, e não separá-los, possivelmente tornaria as análises mais 

expressivas. 

Esta nova diretiva, no entanto, não alterou a proposição inicial desta pesquisa: 

investigar a trajetória de direção de Helena Ignez. Dirigindo curtas e longas-metragens 
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 desde 2003, produziu e lançou seu 11º filme1 (Fogo baixo, alto astral) em 2020, em meio 

ao caos do isolamento pandêmico. Helena é uma constante nas mostras e entrevistas que 

a exaltam como musa2 do cinema brasileiro; no entanto, essas ações pouco têm 

debatido sobre seu trabalho como diretora, roteirista e produtora.   

Como atriz e referência dramatúrgica mundial, Helena Ignez há anos integra o rol 

de cânones na história do cinema brasileiro. Indubitavelmente, seu trabalho como diretora 

é tributário tanto dos acúmulos propiciados pela intensa experiência da Belair quanto do 

peso de ser uma mulher libertária e inteligente em uma sociedade moldada para suprimir 

comportamentos desviantes, como era a brasileira nos anos de 1950-60.  Helena não passou 

incólume por essas subtrações, que deixaram marcas indeléveis e bastante perceptíveis em 

seus depoimentos e, sobretudo, em seus trabalhos como atriz e diretora. 

Apesar da distinção de seu trabalho criativo, a obra contemporânea de Helena Ignez 

fica quase sempre em segundo plano, ao contrário de temas como seus relacionamentos 

conjugais e a sexualização de sua imagem, entre outras variantes. É um recontar do passado, 

uma abordagem unidimensional que pouco se aprofunda ou dá espaço para que se debata o 

trabalho de direção que Helena desenvolve desde 2003. Sabe-se que tem origens em seu 

trabalho como atriz, mas não pode ser reduzido aos estigmas s sobre a sua vida pessoal 

  Ao longo da evolução desta pesquisa procuramos, sob diferentes lentes, pelas 

marcas da diretora Helena Ignez, os limites estéticos pelos quais escolhe seguir ou burlar. 

Seus filmes compõem um substancial conjunto fílmico da cinematografia brasileira do 

século XXI, fortemente marcada pela digitalização e simplificação dos meios de produção 

audiovisual, pela intersecção entre janelas (filmes lançados em diversos formatos em 

curtíssimo espaço de tempo), pela pulverização temática e pela ampliação das políticas 

públicas, entre 2002 e 2016, destinadas ao cinema nacional.   

Esta tese se estrutura em cinco partes que detalham o itinerário metodológico da 

pesquisa e as bases teóricas que fundamentaram as argumentações (defrontadas com 

excertos dos filmes, quando cabível) para, nas considerações finais, demonstrar uma 

proposta estilística do que entendemos corresponder ao trabalho de Helena Ignez como 

diretora. No capítulo 1, intitulado Memória e história entrelaçadas, explicitamos a 

 
1 Os filmes dirigidos por Helena Ignez considerados nesta pesquisa são os realizados até 2018, portanto, são 
apenas nove. 
2 O título de musa é recusado veemente por Helena Ignez em diversas entrevistas. 
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 importância de um levantamento biográfico contundente da vida de Helena Ignez, lacuna 

ainda pendente nas histórias e nos estudos do cinema brasileiro.  

A escrita de uma biografia não cabia, originalmente, no escopo desta pesquisa; 

contudo, ao longo do desenvolvimento dos textos e, principalmente, do acesso e 

comparação entre as dezenas de entrevistas levantadas, verificou-se a repetição demasiada 

de alguns episódios da vida de Helena Ignez, apontando-os como molduras definidoras da 

sua personalidade, da sua formação intelectual e do seu estilo de atuação e direção. O intuito 

foi compreender, a partir de dados verificáveis e objetivando a construção de uma narrativa 

histórica, como algumas configurações sociais atuaram sobre o perfil de interpretação e de 

direção de Helena Ignez.  

Dado e tempo de vida pública de Helena Ignez, são muitas as situações que caberiam 

nesta escolha. Para não desviar do propósito original, selecionamos apenas três: a) a 

insistência na excepcionalidade como sinônimo de natureza essencialista ou inacessível; b) 

o reforço na imagem de rebeldia fortuita com certo apelo alienante; c) a imagem de 

namorada benevolente. Essas três molduras (a musa, a rebelde e a namorada) 

superficializam a trajetória de Helena Ignez pois fabulam a sua formação, minimizam sua 

autonomia como agente histórica e mascaram contextos sociais importantes do país. 

O capítulo 2, intitulado Vínculos e abordagens da direção de Helena Ignez, atende 

ao principal mote dessa pesquisa, que é localizar, na filmografia de Helena Ignez como 

diretora, tanto as prenunciações do que seria um estilo característico (e que aqui chamamos 

de abordagens) quanto seus vínculos estéticos rastreáveis. O empenho se direciona para a 

ampliação das possibilidades de cotejo dos filmes dirigidos por Helena com outras 

filmografias, assim como sugerir sua alocação em espaços que circunscrevem debates 

estéticos, linguísticos e históricos do cinema. 

 Sob o impacto da filmografia de Helena Ignez, ocorreu-nos que a chave para realizar 

esse movimento não poderia ser apenas visual-analítica, mas deveria incluir também 

considerações sensoriais - aposta que encontra suporte nos estudos que descrevem a virada 

afetiva como marca do contemporâneo. Citamos em especial em Patrícia Claugh (2010), 

que identifica a intensificação da autorreflexividade como consequência de uma sociedade 

que começa a se organizar em torno de si mesma - produzindo arquivos, imagens 

reprodutíveis, tecnologias de memória, sistemas de vigilância e redes de circulação de 

valores humanos – e ressignifica a subjetividade como parte da experiência do cotidiano. 

No campo dos estudos cinematográficos, Linda Willians e seus estudos sobre melodrama, 
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 a partir dos anos de 1990, suscitam a teoria do cinema a colocar a experiência fílmica como 

algo que impacta no corpo do espectador de maneira tangível e material (DEL-RIO, 2008). 

 Balizada por esta interpretação, a busca por indícios que pudessem caracterizar a 

direção de Helena Ignez evidenciou quatro pontos: a) o vínculo de sua direção com o que 

se denomina cinema afetivo-performativo, em função do relevo que os limites e as 

expansões do corpo ganham em seus filmes (derivados, sem sombra de dúvidas, do modo 

experimental e autoral de sua atuação nos filmes da Belair); b) a prática de registrar seus 

incômodos com o presente, a que estamos chamando de prática inventarial do 

contemporâneo; c) a auto-referência, em virtude tanto dos mecanismos de repetição quanto 

da arqueologia que Helena faz na própria história; d) a ressonância das teorias do teatro e 

da filosofia, abordagem sublinhada pela diretora em entrevistas e identificada, com muita 

frequência, nas pesquisas que se dedicam ao seu trabalho. 

 Em As filiações e o presente, título do capítulo 3, reúnem-se duas asserções 

indispensáveis a qualquer investigação sobre Helena Ignez: a primeira, o quanto seu 

trabalho como atriz, com ênfase no período da Belair, reverbera na sua na prática fílmica. 

A partir dessa constatação, elencamos as principais de correspondência entre o cinema da 

Belair e o da diretora: a precedência dos anti-heróis e das figuras desviantes; a incorporação 

da cultura pop à narrativa; a atuação experimental; o gosto pela ironia e do deboche; 

localização de mecanismos alternativos de produção dos filmes; e, por fim, a marca autoral. 

Em seguida, a localização da direção Helena no contexto cinematográfico do país, já que 

seus filmes atravessam duas décadas de significativa produção e desenvolvimento de 

políticas para o cinema. Helena exerce um papel duplo nesta conjuntura: mesmo sendo 

referência criativa para todas as gerações, é uma parte frágil na disputa por recursos 

financeiros para seus filmes 

 Algumas das análises fílmicas desenvolvidas ao longo desta pesquisa serão 

apresentadas no capítulo 4, e debruçam-se sobre três longas-metragens dirigidos por Helena 

Ignez: A Moça do Calendário, Ralé e Luz nas trevas – a volta do Bandido da Luz Vermelha. 

Os métodos de análise das obras são radicalmente diferentes entre si, pois serviram tanto 

como exercícios de contato com o estilo da diretora quanto como uma prática de 

investigação; por seu caráter de experimento, algumas análises sofrem com o efeito do 

amadurecimento da pesquisa, que iluminou campos críticos antes não observados. 

Compreendendo que compartilhar uma pesquisa é também divulgar o seu processo, e não 
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 apenas seus resultados, selecionamos os três trabalhos que se tiveram boas recepções na 

ocasião de suas demandas (congressos, convites de revistas, avaliações acadêmicas). 

 As considerações finais encontram-se no capítulo 5 e sintetizam as propostas 

desenhadas ao longo da tese, realizam um balanço sobre o trajeto da pesquisa e traçam 

perspectivas para seu desdobramento em outras esferas, especialmente incluindo os filmes 

mais recentes de Helena Ignez, lançados após 2018. As entrevistas realizadas durante o 

desenvolvimento da tese (saber:  com o produtor e cineasta Marcelo Ikeda; com a atriz 

Simone Spoladore; com a atriz e produtora Barbara Vida; e com a própria Helena Ignez) 

estão transcritas nos Anexos. 
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 Capítulo 1 - Memória e história entrelaçadas 
 

Depois do primeiro [filme], virei não só manchete, mas 
monumento. 

Helena Ignez à Revista Manchete em 1962. 
 

A palavra latina monumentum remete para a raiz indo-européia 
men, que exprime uma das funções essenciais do espírito (mens): a 
memória (meminí). Atendendo às suas origens filológicas, o 
monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a 
recordação (LE GOFF, 1990, p.462). 

 

A trajetória de Helena Ignez é um paradigma prodigioso na história do cinema 

brasileiro: até 2021, sua filmografia como diretora era composta por onze filmes (cinco 

longas, dois médias e quatro curtas), sendo o mais recente produzido e filmado durante o 

momento mais rígido do isolamento social da pandemia de covid-19. É creditada em 39 

filmes como atriz (RAMOS; MIRANDA, 2012), são frequentes as homenagens à sua carreia 

em mostras e festivais pelo mundo3 e seu método de atuação autoral é de reconhecimento 

internacional. Há ainda mais relevo se considerarmos que Helena começa a dirigir filmes 

aos 62 anos. 

As personagens inquietas que Helena Ignez interpretou, à luz de uma imprensa 

disseminadora de conservadorismos, constituíam uma galeria sui generis de performances 

que se tornou, por duas décadas, fonte quase diária de notícias em veículos de variados 

portes. Esse quantitativo levou à construção de uma imagem pública que amalgamou 

intérprete-interpretação e atribuiu à Helena Ignez uma série de perífrases objetificantes. Nas 

dezenas de entrevistas e perfis de Helena lidas para esta pesquisa aparecem, em diferentes 

intensidades, termos como vamp, baianinha trepidante, garota impossível, nova Bardot, 

loirinha de franjinha, rosto puro com toque de malícia, broto quarenta graus, broto de linhas 

curvas tipo “garota 56”, namoradeira, rebelde, flor que passeia no lodo, bombshell da 

contracultura brasileira, hippie e, finalmente, musa do cinema brasileiro - o mais perene dos 

rótulos.  

É notório que há, na profissão dramatúrgica, protocolos sociais que viabilizam certos 

excessos, liberdades e expressões que revelam “ligações entre a criatura e seu imago 

(BRENEZ, 2015, p.62)”; portanto, não haveria total desconexão entre as adjetivações da 

imprensa e o modo de Helena Ignez estar no mundo. Sob a ótica da dramaturgia 

experimental, ao negar atuações naturalistas, atrizes e atores contestariam as formas 

(narrativas e sociais) dominantes e possibilitariam a exposição de suas condições de 

 
3 O currículo de premiações (até 2018) encontra-se como anexo a esta pesquisa. 
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 existência no mundo (BRENEZ, 2015). Nesse sentido, é possível que Helena tenha 

externado, em suas personagens, vocalizações e comportamentos que gostaria de realizar 

no mundo material, em uma simbiose que torna seu trabalho único no mundo. 

O que alegaremos, ao longo deste capítulo, é que a insistência em narrar 

determinadas passagens da vida de Helena Ignez planifica em demasiado sua imagem e faz 

parecer que não há razões para a sistematização de sua biografia. Pode-se dizer que há certa 

preferência na propagação de uma Helena-monumento4, uma constante útil à manutenção 

de memórias específicas que dificultam o (re)conhecimento da dimensão das suas ações. 

A organização da biografia de Helena Ignez não é algo trivial; entretanto, a 

sistematização de sua história nos permitiria, entre outros, desfazer o imaginário de que seu 

trabalho é fruto de uma expressão essencialista (algo como “Helena é assim pois tem uma 

personalidade diferente”), desconectado de habilidades que precisam de tempo e fruição 

para serem absorvidas. É como se o seu método dramatúrgico despontasse em uma epifania, 

sem pressões históricas verificáveis.  

O contexto histórico do início da carreira de Helena Ignez (década de 1960) é 

considerado um “cristalizador de potencialidades” e permitiu "manifestações artísticas 

vigorosas” (RAMOS, 1987, p.301), e em outros tópicos desta tese desenvolvemos essa 

afirmação mais apropriadamente.   Apesar da alta recorrência de seu nome em jornais e 

revistas entre 1959 e 1970 (e certa regularidade de citações a partir da década de 1990)5 e 

de seu expressivo legado fílmico, não há, até a presente data, nenhum material dedicado 

exclusivamente a detalhar a história e a memória de Helena Ignez, ou seja, uma biografia à 

altura da sua trajetória. Tal lacuna começa a ser preenchida com a recente publicação de 

Helena Ignez: atriz experimental, livro de Pedro Guimarães e Sando Oliveira, lançado em 

 
4 Utilizamos os termos documento e monumento no contexto proposto pelo historiador Jacques Le Goff em 
“Documento-monumento”, um dos capítulos do livro “História e Memória”, de 1988. Le Goff apresenta uma 
reflexão sobre o conceito de história, colocando-a como a ciência da memória coletiva resultante de uma 
combinação entre documentos e monumentos. Os documentos, a priori, seriam os registros materiais, quase 
sempre textuais, que comprovam os fatos à luz da escola positivista – representaria a objetividade da história. 
Já os monumentos seriam materiais contestáveis, carregados de “poder de perpetuação, voluntária ou 
involuntária, das sociedades históricas” (LE GOFF, 1996, p.536) - um movimento intencional para impor ao 
futuro determinada imagem de si. Ao longo do texto, Le Goff surpreende ao desfazer a dicotomia entre 
monumento e documento, questionando a leitura positivista sobre os documentos; no entanto, para fins desta 
pesquisa, tal reflexão não será desenvolvida, e usaremos o termo monumento como sinônimo do esforço de 
determinados grupos pela manutenção de certas imagens. 
5 A recorrência a que nos referimos foi constatada por esta pesquisa, ao longo dos anos, por meio da da 
BNDigital (Biblioteca Nacional Digital). O sistema de busca, dividido em decênios, nos permitiu observar a 
frequência dos termos “Helena Ignez” e “Helena Inês” - além de outros termos pertinentes aos capítulos – na 
imprensa (jornais e revistas brasileiros) no decorrer das décadas. 
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 2021. A obra contorna a trajetória de Helena Ignez de forma crítica e abrangente, com uma 

linha do tempo precisa, em uma pioneira contribuição para os estudos cinematográficos. No 

entanto, o livro de Guimarães e Oliveira, ainda que seja a referência mais completa sobre o 

trabalho Helena, não é propriamente uma biografia, o que aponta a permanência desse hiato 

nas publicações sobre o cinema brasileiro. 

Há de se esclarecer que não se trata de defender uma construção determinista (ou 

enciclopédica) da trajetória de Helena Ignez, minimizar o impacto das suas aspirações 

pessoais ou condicionar a validade de suas experiências artísticas às evidências 

documentais. No entanto, percebe-se que as repetições, as imprecisões e a ausência de 

informações organizadas sobre a vida de Helena são sintomas de um enorme descaso para 

com a história das diretoras e das atrizes do cinema brasileiro. 

Outro papel fundamental que uma biografia histórica de Helena Ignez poderia 

exercer é o desmonte da noção de que a excepcionalidade e o gênio forte seriam seus pilares 

criativos. Ao se atribuir aptidões não-rastreáveis – como, por exemplo, dizer que alguém é 

“um gênio” ou “tem gênio forte” - não se evidenciam os complexos circuitos sociais que 

impactam na formação dos e das artistas. No caso das raras mulheres consideradas geniais 

pelos discursos oficiais, essa problemática é mais grave, pois ao se alimentar a 

excepcionalidade de uma, não se constroem quadros de referências para as outras - já que 

status de “genial” ou “de gênio forte” é entendido como nato. E é esta posição excepcional 

de musa inatingível que vem se perpetuando nos registros sobre a vida de Helena Ignez. 

O advento da subjetivação das análises nos anos de 1960 levou à constatação de que 

os registros históricos são dimensionados pelos gêneros, classes e etnias. Essa verificação 

estimulou, nos espaços acadêmicos, investigações sobre os trabalhos das mulheres 

(BIROLI, 2018), corte epistemológico que reverbera, em toada crescente, até as pesquisas 

contemporâneas. Todavia, tal reconstituição da história enfrenta a dificuldade do 

silenciamento das fontes: não possuindo propriedades e não incluídas nos espaços políticos 

(até o século XIX, o trabalho das mulheres deixou poucos vestígios organizados.  

Essa exclusão promoveu a manutenção de um “único efeito de verdade histórica”, 

termo que a filósofa Linda Alcoff (1991) cunha para definir como o descarte de lugares, 

processos e metodologias acarretaram desigualdades em variados campos teóricos 

(ALCOFF, 1991). Esse prejuízo é potencializado, ainda, por uma noção de insignificância 

que leva grupos minorizados a subestimar ou destruir as materialidades de suas experiências 
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 – Michelle Perrot (2017) identifica “a mulher idosa queimando cartas e diários” como uma 

descrição recorrente na literatura e nos relatos de família.  

Ao não organizarmos sistematicamente as informações que localizam o trabalho das 

mulheres em posições interativas com seu tempo, preservamos a narrativa do dom natural 

(ou da genialidade) e da excepcionalidade. As críticas jornalísticas, as notas de serviço dos 

filmes, as entrevistas e as aparições sociais de Helena Ignez, todos esses dados soltos no 

mundo não possuem força suficiente para uma composição discursiva e, portanto, não 

promovem tratamento histórico à obra de Helena. Eles precisam de apuração, parâmetros 

críticos e inserção nas cronologias históricas de referência - e é “justamente porque o 

discurso e a vida são incomensuráveis que se coloca o problema da representação da vida 

no discurso (SARLO in ARFUCH,1995, p.12)”. 

Helena Ignez não precisa ser aquilatada com hagiografias, nem ser redescoberta ou 

reabilitada pela academia. Como diretora, realiza seus filmes com relativo conforto, é 

presença constante em festivais e mostras dos quais raramente sai sem premiações e 

homenagens. Também não há sentido em atestar o lastro das contribuições artísticas de 

Helena apenas se correspondidas por análises ou documentos legitimados por um selo 

institucional (um jornal ou uma pesquisa acadêmica, por exemplo). A reivindicação que se 

faz é de outra ordem: alardear que Helena é a musa do cinema brasileiro e perpetuar trejeitos 

analíticos (alguns bastante afeitos ao compadrio) reforça a veneração como um mecanismo 

de minimização das suas experiências criativas – e coloca as mulheres, mais uma vez, à 

parte da história e dos quadros de referência.  

 
1.1. Das narrativas que se repetem 
 

Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que me 
induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, 
desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, 
um tanto à parte de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda 
ignoram.  

Trecho inicial do conto O espelho, de Guimarães Rosa 
 

Feitas as considerações que sustentam a importância da organização acurada do 

trabalho de Helena Ignez, faz-se necessário explicitar que esta não é uma tese concentrada 

em tal missão. Dadas as seis décadas de sua vida, essa é uma empreitada que deve ser 

implementada como única, e não secundária a nenhuma outra - no caso desta pesquisa, o 

foco está nos filmes dirigidos por Helena Ignez. 
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 No entanto, ao explorar os filmes, emerge uma força que nos leva a investigar a vida 

de Helena Ignez. O experimentalismo, o diálogo com filmes nos quais atuou, a ironia patente 

em suas aparições nos filmes, além das hipóteses que levantaremos para suas escolhas, são 

indícios significativos de que vida e obra se nutrem mutuamente. Seria leviano analisar A 

Moça do Calendário sem considerar o peso do machismo estrutural na vida pessoal de 

Helena; correr-se-ia o risco de minimizar sua relação com Brecht (em Canção de Baal) e 

Artaud (em Ossos), ou sequer compreender a proposta de Feio, eu? sem conhecer a história 

de Helena com a Escola de Teatro da Bahia. E a que assistimos em A Miss e o Dinossauro 

senão o amor de Helena materializado em imagens e sons? 

Ainda que se afirme que elaborar a biografia de Helena Ignez seja uma tarefa que 

demanda atenção exclusiva, se faz oportuno dedicar ao menos um capítulo desta tese às 

camadas da vida pessoal de Helena. Optamos por destacar três passagens recorrentes em 

entrevistas e materiais que se dedicam a perfilá-la, precisamente aquelas que poderiam 

alterar as adjetivações compactadas pelo tempo e pela repetição de informações: a 

excepcionalidade, a fama de rebeldia fortuita e a de namorada benevolente e apaixonada. 

As opções consideram, também, que ressignificar as biografias das mulheres é um modo de 

insurgência que confronta estigmas e confinamentos históricos e, portanto, merecem ênfase. 

O primeiro momento analisado nasce da identificação de uma lacuna: a pouca 

atenção dada ao período de Helena Ignez na Escola de Teatro da Bahia, assim como a 

Martim Gonçalves, fundador da Escola6. A Escola tem papel fundamental no refinamento 

intelectual e dramatúrgico de Helena; no entanto, não raro tal momento é suprimido ou 

subestimado para reforçar excepcionalidade e essencialismo como molduras de sua atuação, 

raciocínio que desenvolveremos mais a frente. Essa omissão acaba por nos privar do 

conhecimento do contexto singular que era a Salvador da década de 1950, que nos leva ao 

segundo momento analisado: a passagem de Helena pela universidade, cujo abandono é 

comumente apontado como uma atitude que alimenta a imagem de rebeldia da atriz. 

Contudo, o episódio, quando colocado sob a perspectiva do passado familiar e do momento 

sócio-político de Salvador, nos revela um outro sentido. Por fim, destacamos o episódio do 

financiamento de Pátio, e que se conecta com a (extremamente enfatizada) passagem de 

Helena pelos concursos de beleza, ambos reforçadores de uma imagem de benevolência e 

de subordinação a atriz. 

 
6 Martim Gonçalves tornou-se muito próximo de Helena Ignez e Glauber Rocha, sendo padrinho de casamento 
e da filha do casal, Paola Rocha. 
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 Reforça-se que selecionamos três passagens, mas são muitas as conjunturas que 

podem ampliar, deslocar ou ressignificar os papéis atribuídos à Helena Ignez, tais como o 

impacto do machismo estrutural em sua carreira e em sua vida familiar, a ênfase excessiva 

nos aspectos matrimoniais de sua vida pessoal, as motivações do seu período de afastamento 

das câmeras e palcos, as especulações sobre as alterações em sua aparência, entre outras.  

 

1.2. Do período de formação  
 

Quando é convidada a relatar o início de sua formação, Helena Ignez quase sempre 

cita Martim Gonçalves, coordenador da Escola de Teatro da Bahia, local em que iniciou 

seus estudos como atriz. Nas dezenas de entrevistas lidas para esta tese, em nenhuma delas 

a relação Helena-Martim é desenvolvida, ou seja, nem Helena é estimulada a falar mais de 

Martim nem o texto nos apresenta o nome citado. Ainda que a dinâmica da oralidade não 

viabilize digressões, tal desdém se repete em ocasiões que permitiriam acréscimos, como 

verbetes biográficos, grandes reportagens jornalísticas e até documentários de longa-

metragem. 

 Esse desinteresse por Martim Gonçalves, além de banalizar as relações pessoais de 

Helena Ignez, priva-nos de pelo menos dois dados: o primeiro, que entre as décadas de 1940 

e 1960 Salvador estava em um momento político que compreendia a cultura como vetor 

econômico indispensável para a cidade; o segundo, que ao conceber a Escola de Teatro da 

Bahia vislumbrando uma formação sem precedentes no Brasil, Martim Gonçalves contribui 

significativamente para o tipo de trabalho que Helena virá a desenvolver como atriz e 

diretora. Ao não se evidenciar as interações e as conjunturas sociais que circunscrevem a 

formação artística de Helena Ignez, alimenta-se uma áurea da genialidade que, na verdade, 

serve como um mecanismo de contenção. 

Para compreender a valia desta expansão na formação de Helena Ignez, 

delinearemos os pontos supracitados a partir da tese de Jussilene Santana, dedicada à 

história da Escola de Teatro da Bahia. As quase 800 páginas da pesquisa reconstituem com 

esmero a trajetória de Martim Gonçalves, assim como o contexto pregresso que o leva a 

criar uma escola de teatro em Salvador7. Santana é coordenadora do Instituto Martim 

Gonçalves e tem acesso aos documentos relacionados à vida de Gonçalves e à fundação da 

 
7 A tese de Jussilene Santana do Nascimento Gadelha, intitulada “Martim Gonçalves – uma escola de teatro 
contra a província” foi defendida no âmbito no PPG em Artes Cênicas da UFBA, e recebeu o Prêmio CAPES 
de Tese 2013. 
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 Escola, o que faz de sua tese uma sólida fonte de informações sobre os anos iniciais da 

formação de dramatúrgica de Helena Ignez. 

Com o objetivo de compreender o quadro social ao qual Helena Ignez estava 

submetida, relataremos, de forma breve, os principais momentos de formação intelectual de 

Gonçalves, que moldará decisivamente o perfil da Escola de Teatro – cabe lembrar que o 

modelo quase anárquico que Gonçalves implementa é o que permitiu que Helena Ignez e 

Glauber Rocha frequentassem a Escola. O intuito é compreender, a partir de dados 

verificáveis e objetivando a construção de uma narrativa histórica8, como as configurações 

sociais atuaram sobre o perfil de interpretação e direção de Helena. 

 

1.3. Sobre Martim Gonçalves  
 

Ao ignorar as idiossincrasias de Salvador durante o período em que Helena Ignez 

inicia sua formação intelectual (final da década de 1950), também são desconsideradas as 

tensões que agiram em sua formação e na da burguesia soteropolitana da qual fazia parte. 

Destacamos como a primeira delas o ano de 1946, com a fundação da Universidade da Bahia 

(UBa) sob os preceitos inovadores de integração entre artes, letras, humanidades e ciências. 

Nos quinze anos de gestão de Edgard Santos, primeiro reitor da UBa, “a Bahia ganhou 

projeção, com destaque para dança, música e teatro, primeiros cursos universitários do 

gênero no país”9  

A estruturação da UBa se dá em contexto de intensa movimentação nos planos 

políticos e intelectuais de Salvador; à frente da Secretaria da Educação e Saúde estava 

Anísio Teixeira, fundador da Universidade do Distrito Federal (futura UnB), para quem a 

indissociabilidade entre educação e cultura era um princípio indispensável - é comum o uso 

da expressão “revolução anisiana” para se referir ao conjunto de ações no campo da 

educação e da cultura ocorridas nesse período (OLIVEIRA, 2002, p.188). Teixeira funda o 

Departamento de Cultura do Estado da Bahia, setor que viria a apoiar a criação, dentre 

outros órgãos culturais de relevo, do Clube de Cinema da Bahia (CARVALHO, 2002, p.53), 

cineclube idealizado por Walter da Silveira e reconhecido como um dos berços do Cinema 

Novo.   

 
8 Semelhante análise é engendrada, por exemplo, em Mozart, a sociologia de um gênio, obra na qual o 
sociólogo Norbert Elias procura compreender como as dinâmicas em transformação no século XVIII levaram 
Wolfgang Mozart a ter a vida marcada tanto pela criatividade quanto pelo sofrimento. 
9 Descritivo institucional disponibilizado pela própria UFBA em seu site oficial. 
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 Edgar Santos alinhava-se às políticas modernizantes e ao entusiasmo de Anísio 

Teixeira pelas artes (OLIVEIRA, 2002, p.189), e ambos se empenhavam politicamente na 

criação das escolas de música, dança e teatro abertas à comunidade – as quais, nos anos 

seguintes, dariam origem aos primeiros cursos universitários do gênero no país. Nesse 

celeiro de promoção das artes é que Edgar Santos convida Martim Gonçalves a conduzir a 

criação de um “teatro universitário" em Salvador.  

Martim Gonçalves (Recife, 1919) começa a trabalhar no Jornal do Commercio em 

1939 como revisor, depois como crítico de cinema e de artes. Em 1944 se candidata e é 

aprovado, com certa dificuldade, à uma bolsa na Slade School of Fine Arts, da Universidade 

de Londres, para estudar cenografia. Durante os nove anos que mora na cidade, Gonçalves 

monta um ateliê e constrói uma notável bagagem teórica e prática no campo das artes. 

Destaca-se que é em Londres que inicia a longeva amizade com o cineasta Alberto 

Cavalcanti, que mais tarde o convidaria a trabalhar na recém-inaugurada Companhia Vera 

Cruz. 

Em 1949, muda-se para França para realizar o curso de especialização em direção 

de cinema no Institut des Hautes Etudes Cinèmatographiques, integrando a primeira turma 

de bolsistas brasileiros de cinema do governo francês. Em 1950, ao término do curso no 

IDHEC, inicia seu trabalho na Companhia Vera Cruz como produtor, cenógrafo e roteirista. 

Gonçalves seria o primeiro brasileiro a dirigir um filme na Companhia, Ângela, 

(MIRANDA; RAMOS, 2012, p.139), mas abandonou as filmagens pela metade, em 

solidariedade à saída de Cavalcanti da empresa. Após a frustrada experiência 

cinematográfica, Gonçalves vai morar no Rio de Janeiro e, paralelamente a uma efusiva 

vida social, artística e didática, funda o grupo teatral experimental O Tablado, ao lado da 

amiga Maria Clara Machado.  

Em 1955, Martim Gonçalves recebe de Edgar Santos, então reitor da UBa, o convite 

para criar a primeira escola de teatro ligada a uma universidade no Brasil. Receoso com a 

magnitude da oferta, Gonçalves propõe ofertar, inicialmente, apenas um curso sobre história 

do teatro e “poder assim entrar em contato com o ambiente e os interessados no problema”. 

Ministrado em setembro de 1955, o acontecimento recebe efusiva cobertura na imprensa 

local e, segundo Santana (2011, p.204), “o convite de Martim ecoou de forma muito positiva 

nas diversas camadas e setores da sociedade baiana, atraindo interessados das mais 

diferentes origens e idades”. Em entrevista ao jornal Estado da Bahia, Gonçalves reforça o 



 

 

23 
 
 caráter aberto do curso e como Salvador está em sintonia com outras grandes capitais 

culturais:  

 
O movimento teatral neste momento é dos mais promissores, quer no Rio de 
Janeiro e São Paulo, quer nos diversos Estados. Para este movimento contribuem 
eficazmente os grupos amadoristas, que constituem verdadeiras escolas de 
teatro, descobrindo e desenvolvendo talentos novos, interessando pessoas de 
todas as classes sociais, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, estudantes 
de todas as faculdades, empregados do comércio, etc. Estou certo que, na Bahia, 
todos corresponderão ao apelo da Universidade, no sentido de criar um 
movimento teatral – um teatro de arte para todos (GONÇALVES apud in 
SANTANA, 2011, p.90, grifos nossos). 

 

Quase imediatamente após o término do curso em Salvador em 1955, Martim 

Gonçalves segue para um estágio de quatro meses no recém-inaugurado Departamento de 

Teatro da Universidade de Yale. Uma das modalidades do Departamento consentia, ao final 

do curso, não um diploma universitário, mas um certificado - solução que Gonçalves levaria 

para a Escola de Teatro da Bahia e, por consequência, acaba por definir o perfil dos alunos 

que passam a frequentá-la. 

Em 15 de agosto de 1956, Martim Gonçalves inicia as aulas na Escola de Teatro da 

Bahia e, assim como na primeira edição, concede muitas de entrevistas apresentando “as 

bases do futuro de teatro universitário (GONÇALVES apud SANTANA, 2001, p. 112)". 

Santana descreve em detalhes a busca de Gonçalves pela qualificação da Escola, acionando 

sua rede de contatos internacionais e mesclando as apresentações com uma “prática de 

ensino acrescida por funções de pesquisa, teórica e/ou de campo (SANTANA, 2011, p. 

126)”. O currículo da Escola era diversificado e denso, com aulas abertas ao público e 

exercícios submetidos a comentários da plateia - relatam-se ocasiões em que o público lota 

o parque da Reitoria para ver as apresentações (SANTANA, 2011, p.173), impactando na 

rotina da sociedade de Salvador (SANTANA, 2011, p.164).  

É em julho de 1959 que a Escola de Teatro da Bahia realiza o I Seminário 

Internacional de Teatro, que recebe o pesquisador alemão Karl-Ernst Hudepohl, do Instituto 

Goethe, para a palestra Teoria e prática do teatro em Bertolt Brecht. Desde 1957, segundo 

Santana (2011, p.210), estuda-se A Alma Boa de Se-Tsuan10 nos cursos da Escola – é lá, 

 
10 A Boa Alma de Setsuan (Der gute Mensch von Sezuan) é uma peça escrita por Bertold Bretch entre 1939 e 
1943. Nela, Chen-Te “é uma prostituta que procura fazer o bem, mas aprende a lição de que a 
bondade é insustentável num mundo onde imperam a concorrência e a miséria. (...) é uma denúncia 
contundente das condições de vida em sociedade do homem do século XX e aponta a impossibilidade de atos 
de heroísmo num mundo dominado pela ganância (PASCOLATI, 2010).” 



 

 

24 
 
 portanto, que Helena Ignez trava seu primeiro contato com o teatrólogo alemão que 

impactará em seu método dramatúrgico. 

O ano de 1961 registra um rol de desentendimentos que levam à saída de Martim 

Gonçalves de Salvador. Gonçalves não deixa nenhum manifesto estético por escrito, mas 

um legado verificável na imprensa, na estrutura da UBa e na geração de artistas que formou 

em sua Escola. 

 

Esse retrospecto da formação da Escola de Teatro da Bahia faz-se necessário para 

compreendermos o que Helena Ignez testemunha a partir de 1946. Tamanha constância na 

imprensa soteropolitana envolvendo temas como cultura, teatro, educação interdisciplinar, 

a vinda de artistas internacionais, uma agenda cultural profícua, a construção de uma escola 

de teatro, tudo com apoio da classe política local, não poderiam passar despercebido aos 

olhos de uma jovem como Helena. A família, que lhe proveu formação humanista11, muito 

provavelmente acompanhava pelos jornais a construção do prestígio em torno de Martim 

Gonçalves e da Escola de Teatro. Mesmo círculos conservadores, como os dos concursos 

de beleza e das festas de debutantes, deviam, em alguma medida, comentar a agitação pela 

qual passava a rotina da Salvador burguesa.  

Se por um lado, as aspirações pessoais de Helena Ignez apontavam para uma 

vocação artística, por outro a análise do seu tempo histórico nos permite inferir que a sua 

inscrição em um determinado estrato social lhe propiciou uma existência na qual cabia 

projetar, sem grandes rupturas sociais e familiares, uma carreira como artista. O acesso 

contínuo a bens culturais, a educação formal, a compreensão prévia do que é ser uma estrela 

de cinema (Helena é assumidamente fã de Marilyn Monroe) e o surgimento de uma rede de 

entretenimento organizado em seu círculo social (os jornais cobrindo as pautas culturais, a 

frequência de apresentação de espetáculos, o colunismo social e os concursos de beleza) 

devem ser considerados no direcionamento da formação de Helena Ignez. 

Na Salvador da década de 1950, a imprensa e a classe política local, com interesses 

interconectados, estabilizaram a fruição cultural como um vetor de distinção social, uma 

perspectiva atualizada das artes, tornando-as um caminho considerável para o futuro de suas 

herdeiras e herdeiros. Cabe ressaltar o peso do gênero nessa expectativa:  no caso das 

mulheres, a entrada no mundo artístico não se dá em função da contribuição intelectual ou 

vocações pessoais, mas como a evolução da carreira de miss, já incorporada ao núcleo 

 
11 Informação verificável em diversas entrevistas de Helena Ignez, como a entrevista para Revista TPM n.73 
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 burguês de Salvador. Se houve relativo avanço na gama de atuações sociais na Salvador dos 

anos de 1950-60, a performance dos gêneros permaneceu a mesma – basta comparar o 

tratamento antagônico que se deu, e ainda hoje se dá, ao período de formação de Helena 

Ignez e Glauber Rocha. 

Salientamos que elaborar uma biografia determinista para Helena Ignez – algo do 

tipo “causa-consequência” - seria um trabalho inconsistente e insensível. Contudo, a 

complexidade e a subjetividade dos fazeres artísticos não nos isentam de investigar as 

conexões verificáveis entre artistas e tipos de sociedade na qual se inserem. Norbert Elias 

(1991) cita que, ainda que o fazer artístico nasça como libidinal, torna-se artista quem é 

capaz de subordinar o poder da fantasia à materialidade e às disciplinas de seu tempo 

histórico. Elias (1991) inclusive classifica esta capacidade como “a resolução de um 

conflito”, reconhecendo a provação que é, para artistas, realizar a transição fantasia-

materialidade. 

Acrescentamos, a esse raciocínio, que as interações humanas que cercam os artistas, 

assim como as experiências que as convivências ofertam, impactam substancialmente em 

suas criações e trajetórias. Assistir a Helena Ignez atuando, dando entrevistas e dirigindo 

obras singulares, nos leva a afirmar que ali está, de fato, a explicação de tudo: trata-se de 

uma existência cujo imperativo sempre foi mobilizar outros corpos por meio da assunção e 

expansão do seu próprio. Em Helena Ignez, não há como desconectar a pulsão do cerne de 

toda a sua obra, e não é exagero pensar que o cinema brasileiro seria radicalmente diferente 

sem ela.  

 
 A postura autoral de Helena foi gerada pela sua invenção de um estilo pleno de 

formas agressivas em face do cinema mais convencional, na relação com câmera 
e na forma de assumir seu corpo, seus gestos e falas (...). Ou seja, com um corpo 
que interage com a câmera dando ciência da presença desta no espaço da cena 
(XAVIER in GUIMARÃES; OLIVEIRA,2021, p.22, grifos nossos). 

 

O que se almeja, ao enfatizar a atuação de evidências históricas na formação artística 

de Helena, não é achatar sua trajetória, mas sim afastá-la de uma reificação que a coloca em 

um espaço histórico no qual não se observam suas interações como fatores que lhe proveram 

singularidade. 

 

1.4. Das origens de Helena 
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 Helena Inês Pinto de Mello e Silva nasce em 23 de maio de 1939 em uma família de 

origem burguesa: sua ascendência paterna é portuguesa (de quem herda o sobrenome Pinto 

de Mello e Silva) e a materna, indígena de Catarina Paraguaçu (a mãe possuía sobrenome 

Villas-Boas). Afirma que a mãe e o pai eram modernos para época, descrevendo o pai como 

inteligente, nada preconceituoso e que não teria reagido mal a sua opção por ser atriz12. 

Narra, ainda, que a família fundou o elevador Lacerda, que a mãe tocava piano, falava 

francês e lhe proveu uma educação humanista.  
 

Imagem 1: À esquerda, Helena Ignez, ainda bebê, com a mãe o pai; à direita, durante a sua festa de debutante (aos 15 
anos), brindando com o pai. Ambas fotografias foram tiradas em Salvador. 

 
Fonte: Revista TPM n.73, de fevereiro de 2008 

 

Apesar da modernidade da família, algumas tradições são mantidas, como a festa de 

debutante, um comunicado público da sua disponibilidade para os circuitos sociais adultos. 

Uma coluna social de fevereiro de 1956 chama Helena Inês13, então com 16 anos, de um 

dos “brotos de maior sucesso do momento”. Helena afirma que desde muito nova era 

convidada para concursos de beleza e grandes festas em mansões baianas. 

Helena Ignez ingressa no curso de Direito da Universidade da Bahia em março de 

1957 aos 17 anos (completaria 18 em maio), em um cenário político que compreendia a 

universidade como parte indispensável de um conjunto de ações modernizantes que estavam 

sendo implantadas na época. A família de Helena faz parte de uma elite que começa a 

 
12 Entrevista à revista TPM n.73, em fevereiro de 2008, p.16. 
13 Até 1957, é comum encontrar a grafia Helena Inês no lugar Helena Ignez. Em entrevista a esta pesquisa, 
Helena esclarece o caso: “A grafia de batismo é como escrevo hoje, Helena Ignez. Na escola aconteceu de ir 
mudando o nome, professoras e etc. Ficava meio complicado o Ignez como pronúncia na época em que eu 
estava sendo lançada no cinema, então foi uma opção de diretor ou da produção. Mas meu nome é esse que 
uso hoje Helena Ignez”. 
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 compreender o ingresso em um curso superior como fator de integração e manutenção de 

prestígio entre seus membros. 

Alguns textos descrevem que Helena Ignez teria realizado dois vestibulares e 

frequentado as faculdades de direito e de teatro simultaneamente, abandonando a primeira 

para seguir a segunda. Pela apuração documental realizada por Santana (2011), vê-se que 

em 1957 o curso da Escola de Teatro não era um curso superior na UBa, mas sim um curso 

livre - já o Direito tinha cátedras tradicionais e era reconhecido como de nível universitário. 

Em 1956 Martim Gonçalves, diretor da Escola de Teatro da Bahia, havia implementado um 

exame de admissão “baseado no reconhecimento de um potencial para a atividade cênica 

(SANTANA, 2011, p.89)”, mas nada semelhante a um vestibular. Logo, Helena Ignez não 

poderia ter realizado dois vestibulares, como narram muitas versões. 

Ademais, as atividades da Escola de Teatro eram abertas ao público, tanto que é pela 

assídua participação que Glauber Rocha chega a ser considerado aluno, mesmo jamais tendo 

sido um formalmente (SANTANA, 2011, p.219). Jurema Penna, aluna da primeira turma 

da Escola e contemporânea de Helena e Glauber, narra à Santana que “muitas pessoas 

estudavam Direito e, ao mesmo tempo, se direcionavam para a Escola de Teatro 

(SANTANA, 2011, p.335)”. 

Helena Ignez é acadêmica de direito de março de 1957 até o final de 1958 (IGNEZ, 

2010), e em 1959 opta por prosseguir apenas na Escola de Teatro, cujas numerosas 

atividades somavam uma carga custosa demais para dividir com o curso de Direito. No 

entanto, não compreendemos esse gesto como rebeldia, como sugerem algumas descrições, 

mas o contrário: observa-se uma conjuntura favorável que racionaliza tal decisão. Em 1958, 

Helena Ignez e Glauber Rocha preparavam seu primeiro filme juntos e já atuavam 

profissionalmente no campo das artes e da comunicação14. Além disso, a família de Helena 

não faz rejeições com a escolha pela formação teatral (LEMOS, 2008) – cabe citar que o 

fato de estar noiva de Glauber desde 1958 transmitia, na lógica patriarcal, a responsabilidade 

sobre a vida de Helena ao noivo. Por fim, novamente ressalta-se que Salvador vivia, desde 

1946, um clima favorável à inserção de jovens da elite nas carreiras artísticas.  

Portanto, o abandono do curso de direito não parece ter caráter de rebeldia ou 

insubordinação, como faz parecer a narrativa replicada nos perfis de Helena Ignez. 

Identificar a ambição envolta nesta decisão é pertinente pois, ao evidenciá-la, se corrói uma 

 
14 Entre 1958 e 1959, Helena Ignez escreve uma coluna do Jornal da Bahia chamada Krista, enquanto Glauber 
Rocha já era crítico de cinema do Jornal da Bahia. 
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 diferenciação construída em torno dos gêneros: que as decisões das mulheres são 

condicionadas pelo seu sexo, ou seja, as mulheres são essencialistas15. A escolha de Helena 

pela Escola de Teatro, ao que indicam as circunstâncias, é de ordem estratégica e revela que 

sua ambição (sustentada fortemente por uma vocação pessoal) encontra apoio na conjuntura. 

 

1.5. O início da vida social  
 

Na Salvador do final da década de 1950, ser universitária não entrava em conflito 

com as expectativas matrimoniais destinadas às mulheres, assim como não parecia estranho 

uma universidade inscrever suas alunas em concursos de beleza. E é o que ocorre naquele 

ano: Helena Ignez é indicada como a representante do Centro Acadêmico de Direito da UBa 

no Miss Bahia 1958, sendo chamada de “a preferida dos universitários" - havia concorrentes 

inscritas por clubes tradicionais, associações e até por bancos. Os recortes da imprensa da 

época corroboram com o lastro social que o concurso tinha, pois dali sairia a representante 

do estado para a disputa do concurso Miss Brasil. Em muitas entrevistas (incluída a dada 

para esta pesquisa), Helena diz ter sido premiada no Glamour Girl em 1958, e os relatos 

sobre o prêmio variam desde “uma premiação de 10 mil dólares e um par de brincos de 

jade” passando por um “colar, brincos e anel de jade”.  

A importância dessa passagem da vida de Helena Ignez, que tem agido como um 

reforço narrativo de sua aura de musa, advém do fato de que ela declara, frequentemente, 

que a premiação financiou Pátio, primeiro filme dirigido por Glauber Rocha e também a 

primeira atuação de Helena para o cinema. Um banqueiro, segundo Helena, teria sido o 

responsável pelo patrocínio, requisitado por ela no momento da retirada do prêmio. O Pátio 

seria filmado com a câmera que Lúcia Rocha, mãe de Glauber, acabara de comprar para 

presentear o filho. 

Contudo, a perspectiva que esta pesquisa deseja evidenciar não é a de Glauber, mas 

a de Helena Ignez: quando Helena doa o prêmio para o orçamento do filme, 

concomitantemente aponta a sua pretensão em financiar uma obra que seria sua também. 

Enfatizar a narrativa de que “conseguiu dinheiro para o sonho do namorado” não considera 

que Helena almejava fazer cinema com alguma qualidade, nem que tinha consciência da 

 
15 Nesta tese, usaremos o termo essencialismo sob a perspectiva das teorias feministas, ou seja, o 
essencialismo explicaria alguns comportamentos como vinculados ao sexo biológico e classificados 
como femininos, tais como histeria, empatia, vocação para o cuidado, passividade, submissão, entre 
outros.  
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 visibilidade que estrelar um filme de Glauber Rocha poderia lhe trazer. Saber que era um 

“broto a ser observado” indica que tinha ciência do interesse que sua beleza despertava: 

educada em uma família com acesso a jornais, revistas e às artes, desde adolescente era 

familiarizada com as engrenagens do star system que esses veículos estimulavam. Helena 

também estava habituada a assistir chanchadas e outros filmes brasileiros.  

Evidente que a paixão entre Helena Ignez e Glauber Rocha foi o epicentro do Pátio, 

mas reconhecer que o filme é a materialização da ambição artística também de Helena altera 

a perspectiva histórica. Em entrevista ao jornal A Tarde, em 2017, declara: “O Pátio é um 

filme muito híbrido, que nós fizemos, eu tenho uma participação muito forte ali, como tudo 

que eu fiz. Fiz a coreografia e Pátio é movimento”. Esse entendimento, menos sexista que 

a versão romantizada da “miss apaixonada que ajuda o jovem artista”, colabora para retirar 

uma lógica que atribui à mulher o papel da benevolência, sem circunscrevê-la numa gama 

de ambições próprias e, portanto, retirando-lhe a noção de construção da própria 

experiência. 

De forma sintética, propomos a alteração de três “pechas” frequentes atribuídas à 

Helena Ignez:  

a) a de musa ou a de excepcional: considerar uma mulher excepcional, musa ou 

genial constrói uma áurea de inatingível (ou de talento nato) que inviabiliza a 

sua inserção em quadros de referência para outras mulheres. Se a condição de 

musa ou de genialidade é nata, não há nada que as outras mulheres possam fazer 

para alcançar esse status. No caso de Helena, ainda que pese sua vocação 

artística, ela se encontra em um local histórico-social que é favorável ao 

exercício dessa vocação. 

b) A de radical ou rebelde: ao essencializar as decisões das mulheres, nega-se a 

noção de que elas podem ser agentes da própria história, agindo de forma 

estratégica para com a própria vida. No caso de Helena, o abandono do curso de 

direito é menos uma rebeldia e mais uma opção calculada (e em sintonia com 

ambiente de socialização) para dar prosseguimento a sua carreira artística. 

c) A de namorada benevolente ou a de cegamente apaixonada: é notório que 

Helena e Glauber eram um casal apaixonado, mas o financiamento do filme 

Pátio não é unicamente um ato de amor e adoração por parte de Helena, mas 

também um investimento que ela faz na própria carreira. 
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 Essa correção na caracterização de Helena Ignez promove uma reparação histórica 

não apenas no registro da vida da atriz e diretora, mas em todas a histórias das mulheres 

artistas. 
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 Capítulo 2 - Vínculos e abordagens da direção de Helena Ignez 
 

Quanto mais ignorarmos a capacidade de corporificação do afeto pelo cinema, 
mais será irrelevante produzirmos filmes, e nossa cultura fílmica ficará cada vez 
mais pobre.  

Anne Rutherford em Cinema and Embodied Affect 
 

Neste capítulo, busca-se identificar as principais recorrências estéticas, temáticas e 

procedimentais rastreáveis nos filmes dirigidos por Helena Ignez, almejando uma leitura 

panorâmica de seu trabalho. O empenho se direciona para a ampliação das possibilidades 

de cotejo dos filmes da diretora com outras filmografias, assim como sugere sua alocação 

em espaços que circunscrevem debates estéticos, linguísticos e históricos do cinema.  

Ao percorrer os nove filmes dirigidos por Helena Ignez, algumas recorrências 

puderam ser detectadas, conjunto que nomeamos como vínculos e abordagens. Essas 

repetições estilísticas ou procedimentais são em número bem maior do que o exposto nesta 

tese, e podem variar em função de quem se propõe a investigá-las - como é próprio das 

análises destinadas aos processos artísticos. Neste trabalho, optamos por defender quatro 

delas, as que julgamos como preponderantes: o vínculo ao cinema afetivo-performativo, a 

prática do inventário do contemporâneo, a ressonância da teoria do teatro e da filosofia e a 

auto-referência.  

 
2.1. O vínculo ao afetivo-performativo ou um cinema de afecções 
 

Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho 
medonho alguém viver sem paixões.  

Graciliano Ramos 
 

 A expansão do próprio corpo é um dos alicerces criativos de Helena Ignez. As 

dimensões eróticas e fisiológicas de suas atuações na Belair (especialmente em Sem essa 

aranha, Barão Olavo e Copacabana, Mon Amour) influenciam em larga medida, segundo 

a própria Helena, sua forma de dirigir e dialogar com o elenco de suas obras. Como diretora, 

tem integrado a seus filmes sequências que acionam outras formas de afecção, mais 

próximas da dimensão política do que da escatologia e do erotismo, ainda que igualmente 

impactantes. Citamos, em especial, Canção de Baal, Poder dos afetos, Ralé e Ossos, sendo 

esse último, em nossa leitura, a experiência máxima dessa conexão.  

 A relação entre o cinema e o corpo humano é a base de todas as teorias 

cinematográficas (ELSAESSER, 2018); o que as difere são as postulações sobre a 

espectatorialidade, ou seja, pela defesa que fazem de determinadas formas de encontro entre 
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 o filme e quem o vê. O corpo é, para Elsaesser, uma variável histórica fundamental para 

reconfiguração das histórias do cinema (2018, p.16). Interessa-nos aqui as abordagens que 

consideram o cinema um espaço que abdica da centralidade dos olhos e da visão e propõe 

atenção aos corpos espectatoriais e fílmicos. Cabe grifar que a visão continua a mediar a 

relação humana com o cinema, constituindo o regime especular o cerne do sujeito moderno, 

que é, concomitantemente, observador, observado, exibicionista e vigilante. Essas teorias 

“não estão baseadas numa negação visual, em vez disso, tentam compreender os sentidos 

em sua interação e percepção como corporificados, bem como teorizar essa corporificação 

em sua própria complexidade (ELSAESSER, 2018, p.133)”. 

  Nesta abordagem, o cinema deixa de ser apenas sobre o contar das histórias e passa 

a ser também sobre criar eventos e momentos que se alojam no corpo que vê 

(RUTHERFORD, 2003). Para Vivian Sobchack (2014), o reconhecimento carnal de nosso 

sensório aculturado (ou seja, como nosso corpo reage às emoções culturalmente ensinadas) 

influencia o modo como vemos e sentimos os filmes, e as habilidades cognitivas e a 

compreensão intelectual complementam esse conhecimento. Os corpos passam a ser 

colocados no centro das reflexões das imagens cinematográficas, uma vez que são 

responsivos aos excessos16 e às afecções dos filmes. Rutherford (2003) também rechaça as 

teorias que, ao insistir em um parâmetro anatômico da experiência espectatorial, priorizaram 

um olhar descorporificado e, por consequência, dificultaram a evolução das análises que 

reconheciam a afecção como fundamental para a experiência cinematográfica. Tal opção, 

demasiadamente sustentada na anatomia e no sentido da visão, não considerava a pulsão 

responsiva dos corpos espectatoriais, ou seja, dos corpos vivos. Se deve haver um parâmetro 

corporal a ser considerado para as análises fílmicas, tal parâmetro, para Rutherford, não são 

os olhos, mas o ventre: 

 
 It’s the underside, the suppressed underbelly of film theory, lost for decades in 

detours about the formal, the signifier, the subject, desire: this is the basis of the 
pleasures of cinephilia and it is the core of that soft, mushy concept of experience 
most despised and denigrated by “scientific film theory” (RUTHERFORD, 
2003,s.p.) 
 

 Os fundamentos desta dimensão mobilizadora das imagens podem ser localizados 

em Spinoza1, que relaciona as consequências da afecção no corpo com a potência de agir 

 
16 O termo excesso, no campo da teoria cinematográfica, tem sua conceituação definida como estratégia 
narrativa típica de alguns gêneros fílmicos, como o melodrama, por exemplo. Ainda que, em muitos textos, 
ele se relacione com o conceito de afecção (BALTAR, 2012; WILLIANS,2014), não o utilizaremos nesse 
sentido, optando pelo sentido trivial de “excedente”. 
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 desse mesmo corpo. Spinoza (2020) defende o conceito de afecção não do ponto de vista da 

paixão e da passividade, mas principalmente da ação. Afecção seria, portanto, tudo que nos 

desperta a potência da ação, havendo uma relação de reciprocidade entre cognição e 

corporificação: a ação no corpo é acompanhada de uma movimentação intelectual. Spinoza 

(2020) descreve o “poder dos afetos” (que é o título de um dos filmes de Helena Ignez) e a 

“potência do agir” como advindas da comunhão (soma) das afecções. Para a leitura 

contemporânea do termo, dedicam-se Gilles Deleuze, Félix Guattari e Brian Massumi, e 

este último nos auxilia a distanciar o termo afeto/afecção de familiaridade ou afeição17. No 

uso corrente da língua portuguesa, compreende-se afeto como sinônimo positivado de 

carinho, empatia, quando cabe pensá-lo mais como uma irrupção que motiva a mudança de 

uma dinâmica. Propõe Massumi: 

 
 Affect is the quasi-causal openness of a characteristic interaction to a sensing of 

“something new,” the arrival or irruption of which is expressed in a global 
qualitative change in the dynamic of the interaction, to sometimes striking effect 
. . . the “affect” in play [is] not so much the personal “familiarity and fondness” 
already felt . . . these [are] already operating emotions, personalized contents. The 
affect [is] more accurately the openness of the context to an anomalous expression 
of those emotions (MASSUMI apud in DEL-RIO, 2008, p.84). 

 

 A mesma direção indica Rose de Melo Rocha (2012), ao propor que o visível 

ultrapassa a materialidade dos efeitos óticos, possuindo uma dimensão política com 

potencial para acionar uma resposta cognitiva e corpórea (uma mobilização), não 

necessariamente em equilíbrio. Mariana Baltar (2019) já aponta a categoria da afecção como 

uma dimensão comum às imagens contemporâneas - Baltar especificamente fala dos filmes 

brasileiros contemporâneos. 
 
Quero pensar essas passagens no cinema brasileiro contemporâneo para além do 
extramusical, como permanências  de um regime de atrações (pois é algo maior 
do que os diálogos com o musical), mas sobretudo, como as atrações mobilizam 
afetos que capturam nosso sensório em relação aos caminhos engendrados pela 
própria narrativa (BALTAR, 2019,p.2). 
 

 "O que é ser tocado por um filme?”, "Como nos orientamos espacialmente dentro e 

fora da tela?" e "O que é viver em um corpo e não somente estar nele?" são as provocações 

levantadas por Vivian Sobchack (2014) aos estudos cinematográficos, fundamentando-se 

principalmente pela fenomenologia existencial de Merleau-Ponty, na imagem-movimento 

de Deleuze e na exploração do corpo como uma dimensão cinematográfica (DEL-RIO, 

 
17 Por esta razão, nesta pesquisa optamos pelo uso do termo afecção ao invés de afeto. 



 

 

34 
 
 2008). Para Sobchack (2014), a existência é fundada no carnal e no vívido, e é transformada 

para e pelo mundo - logo, o corpo é um ponto de partida metodológico, não desprovido de 

consciência e sensibilidade. Corpos e consciência formam um sistema irredutível, embora 

nem sempre síncronos nem equilibrados entre si: a percepção da existência não é puramente 

física, tão pouco puramente intelectual. Logo, o visível não pode ser o único indicador da 

ordem do mundo e dos locais em que os sujeitos são colocados. Conforme Rocha (2012, 

p.137), só podemos ser racionais porque somos também capazes de descomedimento. 

 Já a definição de performance tem encontrado, nos estudos das artes, uma larga 

aplicação que, por vezes, generaliza o termo a ponto de indefini-lo (COHEN, 2013, p.27). 

Nos estudos cinematográficos, uma das definições mais recorrentes é de base deleuziana, 

expandida por teóricas como Vivian Sobchack, Anne Rutherford e Elena Del-Rio. Esta 

última aponta: 

 
I would like to suggest how Spinoza’s bodily ethics and Deleuze’s references to 
the latter in his writings on cinema and elsewhere may be elaborated and 
expanded upon in order to make some crucial headway into the present 
confluence of performance and film studies (DEL-RIO,2013, p.08) 
 
 
For Deleuze, the function of thinking is to constantly reinvent the act of living. 
Given Deleuze’s understanding of thinking as a never-ending process that forges 
connections among concepts without striving for a unifying systematicity, a fully 
coherent or finished theory of performance could hardly have been his aim (DEL-
RIO,2013, p.07)  

 

 Em uma vigorosa argumentação revisionista (2013, p.09), Del-Rio retoma os 

pensamentos de Deleuze, Guattari e Spinoza para definir o termo performance, no campo 

dos estudos de cinema, como uma manifestação das afecções (“As an expressive modality, 

performance is the bringing forth of the power of bodies, in sum, the mobilization of the 

body’s affects”), uma atualização da potência do corpo através de pensamentos e ações de 

diferentes graus de intensidade. Dito de outra forma, a performance é a percepção da afecção 

no corpo (“performance involves the expression and perception of affect in the body”). Há 

uma outra leitura de performance, proposta pelo artista e pesquisador Renato Cohen à 

perspectiva das práticas contraculturais dos anos de 1960: o termo seria o “resultado de uma 

emissão multimídica que provoca no espectador uma recepção que é muito mais cognitivo-

sensória que racional (2013, p.30), e “está correlacionada, em termos de ideologia, estética 

e formalização, com um universo que inclui desde sound poetry até videoclipes (p.31)”. 
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  Para chegar ao termo cinema afetivo-performativo, Del-Rio explica que não existe 

performance sem o deslocamento de um estado para o outro - sem uma ação, portanto. Esse 

choque do novo e do imprevisível é que cria uma estreita aliança conceitual entre afecção e 

performance e, assim, nos direcionam para um cinema afetivo-performativo. 
The performative thus involves a creative ontology operating outside that which 
has already been organized into binaries. As such, the performative cannot unfold 
without a certain advent of the new, a certain displacement or passage from one 
state to another. Affect is precisely such an impingement of the outside upon the 
inside, of the new and unpredictable upon the familiar. The close conceptual 
alliance between affect and performance thus insistently points in the direction of 
an affective-performative cinema (DEL-RIO, 2013, p.11). 

 

A partir dos raciocínios apresentados, pode-se inferir que o cinema afetivo-

performativo requisita duas instâncias corpóreas: a afetada (quem vê) e a que performa (o 

corpo em tela); municiados desta assertiva, quando se tem contato com o método de dirigir, 

produzir e atuar18, quando se assiste aos filmes de Helena Ignez, a instância que se sobressai 

é, sem dúvida, a da mobilização das afecções. Sobre sua relação com o elenco, Helena diz: 
 
(...) é uma experiência extremamente satisfatória, que eu tenho com os atores, 
uma relação enorme, de cumplicidade, de confiança nos atores, em mim, muito 
grande e, então não é nada trabalhosa, eu sou a anti-chata em exigir, quero dar 
liberdade, quero dar segurança para o ator, atriz, para que ele possa ser, porque se 
ele já é escolhido para aquele papel é que ele já tem as condições, pré-condições 
todas de fazê-lo  e eu desejo que ele faça com mais verdade possível e com mais 
autoridade sobre seu próprio trabalho e não influencio muito (IGNEZ, 2019, em 
entrevista pessoal) 

 

Pode-se dizer que os filmes de Helena Ignez operam fundamentalmente por meio do 

regime das atrações (GUNNING, 2006) e pela insistência na visualidade dos corpos (nus, 

deformados, em super-close). Especialmente Canção de Baal, Poder dos afetos, Ralé e 

Ossos buscam, ainda que em diferentes níveis, o frenesi do visível19, a mobilização pela 

excitação, pela atração ou pelo repúdio nos e dos corpos espectatoriais. Este conjunto é que 

nos sugere20 destacado vínculo ao que tem se chamado de cinema afetivo-performativo 

(DEL-RIO, 2008; RUTHERFORD, 2003; SOBCHACK, 2014). 

 
18 Como anexos desta tese, estão quatro entrevistas: Marcelo Ikeda, Barbara Vida, Simone Spoladore e a 
própria Helena Ignez. Impressiona a semelhança no depoimento de Ikeda, Vida e Spoladore, que descrevem 
o trabalho de Helena como uma comunhão afetiva, em que ela estimula e é estimulada criativamente pelas 
equipes de seus filmes. 
19 Termo cunhado por Linda Willians em seu livro Hard Core: Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible 
(1998), para denominar a experiências que funcionam por meio do “bombardeio de estímulos”.  
20 O verbo sugerir é utilizado como reconhecimento de que não é possível – nem producente – utilizar 
termos deterministas para conjuntos artísticos cuja marca primeira é a subjetividade. 
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 Para ilustrar a proposta de vínculo aqui argumentada, serão descritas algumas 

sequências em que essas atrações irrompem nos filmes de Helena Ignez e como mobilizam 

uma reação corpórea; a ideia é que, ao desestabilizar certas convenções narrativas, esses 

filmes possam orientar uma aproximação com o cinema afetivo-performativo. Não se trata 

de uma categorização circunstancial, mas uma compreensão de este exercício estimula o 

diálogo com outras obras e localiza Helena Ignez, nas histórias do cinema, também como 

uma diretora abalizada pela afecção. A percepção da prática cinematográfica de Helena, 

seja como atriz ou diretora, sintoniza-se com as concepções que conectam a expansão do 

corpo à experiência espectatorial, indicando a diretora como parte de uma vanguarda que 

questiona a preponderância da visão nos estudos e na teoria do cinema. 

 

 É em Ossos, em nossa leitura, que esse vínculo atinge seu potencial máximo. A 

sinopse do filme explicita, de saída, a centralidade dos corpos na experiência fílmica: 

"Ossos é um happening cinematográfico de 19 minutos, onde desnudar-se é um caminho 

para a liberdade e uma afirmação da alegria". A coreografia espontânea21 do elenco, o 

estado alternante de movimento, espasmo e rigidez corporal, o registro das situações de 

gozo, dor e auto-toque estabelecem os corpos do elenco como vetores espetaculares, fontes 

de estímulo e excitação em direção aos corpos espectatoriais. 
 

 
21 Por meio da entrevista com Marcelo Ikeda, cineasta, professor e um dos produtores do filme, sabemos que 
as sequências de dança não foram previamente ensaiadas pela diretora. Segundo Ikeda: “A cena era assim: as 
pessoas, os alunos do teatro e dança, entravam nesse finger e aí num determinado ponto eles começaram a 
tirar as roupas e ficaram totalmente nus, indo até a parte final desse finger, que tem umas pedras e tem um mar 
no fundo”. A entrevista completa de Ikeda encontra-se como anexo desta tese.  
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 Imagem 2: Montagem com planos de três sequências de Ossos. 

 
Fonte: frames retirados diretamente do filme. 

  

 Chama-nos a atenção a denominação contida na sinopse: happening 

cinematográfico. Traduzindo literalmente o termo, temos “acontecimento” ou 

“ocorrência”, o que denota o princípio de liberdade intencionado pela diretora. Renato 

Cohen (2013) explica que a origem dos happenings se dá nos anos de 1960, no contexto 

da contracultura, da experimentação cênica e a aglutinação de linguagens. Complementa 

ainda que: 

 
 O happening, que funciona como uma vanguarda catalisadora, vai se nutrir do 

que de novo se produz nas diversas artes: do teatro se incorpora o laboratório de 
Grotowski, o teatro ritual de Artaud, o teatro dialético de Brecht, da dança as 
novas expressões de Martha Grahan e Yvonne Rainier (COHEN,2013, p.43). 

 
 
 Os três atos do curta (A classe morta, A condição do ator e A crise da forma) podem 

ser compreendidos como eventos performativos ao suspenderem expectativas narrativas 

convencionais. Cada episódio se dá em uma locação, destacando, cada um deles, a 

interação da personagem com o espaço (a praia, o calçadão, o jardim, a rua); vistos em 

sequência, esses capítulos podem nos despertar fluxos diferentes de afecção do que quando 

vistos separadamente.  

 A mobilização cognitiva-corpórea, em nossa compreensão, também é ativada pelo 

regime do estranhamento que perdura durante todo o filme, em especial pelo ocultamento 

das explicações narrativas pré-configuradas: quem são essas pessoas, porque estão com 

estas roupas, porque estão nuas, porque dançam na praia? A quebra das expectativas 



 

 

38 
 
 naturalistas também é se dá pelos corpos da diegese fílmica: são eles que conduzem a 

câmera, e não são por ela conduzidos; a câmera que se submete à coreografia do grupo, e 

por vezes, sequer consegue acompanhá-la. São detectáveis alguns elementos típicos da 

tradição cinematográfica, como a música grandiosa e os planos epidérmicos nas cenas de 

nudez, mas que, em suas dinâmicas com as outras operações, atuam em sentido de reforço 

ao estranhamento. 

 Em Canção de Baal, Helena Ignez reverencia a primeira peça do dramaturgo alemão 

Bertolt Brecht, escrita em 1918. Diz-se que Baal (vivido por Carlos Careqa) é o jovem 

Brecht, niilista, anárquico e misógino. Essa primeira referência (Brecht) adianta-nos que o 

estranhamento será a matriz condutora do filme; a recusa de Baal aos modelos sociais é 

reforçada pela câmera quase diletante, um tom acima da câmera na mão (recurso já 

incorporado às convenções cinematográficas) e que quase reproduz a sensação de vertigem. 

Os super-closes da face dissimulada de Baal são constantes e, somados à sua risada 

alcoolizada, tornam o personagem um ser nauseoso.  
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 Imagem 3: Um dos super-closes da face de Baal. 

 
Fonte: Frame retirado diretamente do filme. 

 

 No campo do texto, Canção de Baal rapidamente nos enerva: os diálogos dos 

personagens que estão em uma mesma cena não se conectam; alguns falam sozinhos ou mal 

é possível compreender o que dizem...a sensação de que não entendemos nada rapidamente 

nos assola. A ojeriza ao personagem Baal também deriva de seu abuso para com as 

personagens mulheres, em especial à Sofia (Simone Spoladore), que nos move a quatro 

estágios: causa ternura sua inocência ao apaixonar-se por Baal; em seguida, excitação diante 

da sua plenitude ao divertir-se nua na cachoeira, o auge de sua paixão; quando é agredida 

por Baal, nos move pela compaixão; por fim, seu surto toma forma pelo contorcionismo do 

corpo e a exposição total da língua, tal como um espasmo explicitamente com conotação 

sexual. Durante o transe provocado pela violência do término, a língua de Sofia se destaca, 

forçosamente se movimentando em círculos; neste momento, cabe referenciar que a 

exposição da língua, as interações orais agressivas (comer grosseiramente, morder, lamber, 

cuspir, abrir exageradamente a boca) e a representação do prazer e do alívio pela boca são 

uma constante nas atuações de Helena Ignez nos filmes da Belair.  

 

 

 

 

 



 

 

40 
 
  

Imagem 4: Quatro momentos de Sofia (Simone Spoladori), em sentido horário: paixão, deslumbre, violação 
e transe. 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

Imagem 5:Personagens interpretadas por Helena Ignez e a ênfase na boca. 

 
Fontes: Fotos 1 e 2: Guimarães; Oliveira, 2021. Fotos 3,4 e 5: Google Imagens. 
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 Em Luz nas Trevas e em Ralé, destacam-se as sequências musicais e de dança que, 

ao desorganizar a expectativa narrativa dos filmes, atuam como instâncias do engajamento 

afetivo. Nas duas obras, é o cantor Ney Matogrosso quem protagoniza tal mobilização, 

reproduzindo em cena dinâmicas corporais muito similares a de seus espetáculos. Aqui, nos 

chama a atenção o destaque à performance masculina (que também se repete, com menos 

ênfase, em outros filmes de Helena), subvertendo o fetichismo que o cinema mainstream 

imputa aos corpos femininos (MULVEY, 1986; WILLIANS, 1989). A dança hipnótica e o 

corpo flexível (leve grau de erotismo) irrompem nos trechos finais dos dois filmes, 

coincidindo com o desfecho das personagens.  Ainda: em A Moça do calendário, a 

performance encenada por Inácio é um trecho de Chair Piece, renomada peça do repertório 

da dança pós-moderna e criada por Thomas Leabhart e Steven Wasson, importantes nomes 

da modalidade mímica corporal. 

 

. 
Imagem 6: À esquerda, sequência final de Luz nas trevas, em que O Bandido canta “Sangue latino” (Secos e 

molhados). À direita, a sequência em que o Barão canta “Um pouco de calor” Dan Nakagawa. 

 
Fonte: Frames retirados diretamente dos filmes. 

 

 Como encaminhamento final deste tópico e entrelaçamento com o seguinte, 

registramos o que pode sugerir uma contradição: vincular o cinema de Helena Ignez ao 

afetivo-performativo configuraria uma oposição a sua notória22aderência a dramaturgia de 

 
22 Além dos diversos estudos já realizados sobre o impacto de Bretch na atuação de Helena Ignez, a referência 
ao autor alemão é frequente em suas falas. Em entrevista em janeiro de 2022, Helena diz: “Talvez eu não 
consiga deixar de ser (brechtiana) porque a formação da gente influencia muito. Eu fui realmente formada 
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 Brecht. De maneira simples (já que a questão Brecht se desenvolverá a seguir), o contraste 

se daria entre um espectador ativo e o engajado corporalmente; a rejeição ao pathos e a 

performance; o distanciamento espectatorial e a mobilização cognitiva-corpórea; o 

desprazer e o prazer.  Compreendemos que há, no entanto, mais uma soma que um 

confronto, mais uma fluidez entre os princípios que potencializa as ferramentas criativas de 

Helena Ignez. Sobre essa distinção, Ismail Xavier aponta, em depoimento à Ocupação 

Rogério Sganzerla: 

 
Você percebe que há aspectos no trabalho da Helena que passam por Brecht.  
Percebe que há aspectos de recusa de um tipo de criação do personagem, de 
comportamento, de presença diante da câmera que tá longe do cinema clássico. E 
ao mesmo tempo você tem um tipo de explosão do corpo, que é o diferencial. 
Chamo atenção pra tendência do cinema brasileiro e eu acho que não é só o 
cinema, de trazer estilos e se deixar influenciar por propostas que fora do 
Brasil estão separadas completamente.  Aqui você pode encontrar no Teatro 
Oficina a junção de Brecht e Artaud, teatro da crueldade e teatro épico, que 
acabam sendo incorporadas desde o Rei da Vela.  É esta invenção, que tá 
dialogando com diferentes propostas que estão ali marcando o campo do teatro, 
das artes visuais, do cinema e não tendo esta postura de se alinhar a determinada 
proposta. A comparação de algumas coisas que poderiam ser vistas como 
incompatíveis, é algo que a gente vê no trabalho da Helena e isto é um ponto 
fundamental de irradiação da proposta.  Não dá pra imaginar aqueles filmes 
todos sem a Helena ou algo que a gente poderia dizer equivalente, não dá.  Eu 
acho que esse é o ponto fundamental (XAVIER, 2010, grifos nossos). 

 

 Considerando que, na filmografia de Helena Ignez como diretora, tanto o vínculo ao 

afetivo-performativo quanto a adesão à Brecht são rastreáveis – a questão brechtiana será 

melhor desenvolvida a seguir -, não há necessariamente uma contradição de princípios, uma 

vez que Helena não assume nenhum programa estilístico pré-determinado. O que há é um 

habilidoso diálogo que Helena traz ao seu modo de direção e que sugerimos com uma das 

marcas da sua direção. 

 
2.2. A ressonância das teorias do teatro e da filosofia 

 

 Os relatos biográficos e alguns documentos localizados pela pesquisa comprovam 

que o contato de Helena Ignez com a teoria do teatro é basilar. Desde sua entrada na Escola 

de Teatro da Bahia, em 1957 (na qual se forma na segunda turma), Helena tem acesso a uma 

programação de aulas e eventos densa e variada, que enfatiza a leitura e o estudo teórico das 

artes como suporte indispensável à prática da interpretação. Em 1959, por exemplo, a Escola 

 
pelo teatro, com esse afastamento. É isso que resulta nesses filmes (...). É uma questão de narrativa, o Brecht 
influencia em mim é na narrativa, sabe?” 
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 organiza o I Seminário Internacional de Teatro, que recebe o pesquisador alemão Karl-

Ernst Hudepohl, do Instituto Goethe, para a palestra Teoria e prática do teatro em Bertolt 

Brecht. Desde 1957, segundo Santana (2011, p.210), estuda-se A Alma Boa de Se-Tsuan23 

nos cursos da Escola – é lá que, muito provavelmente, Helena Ignez trava seu primeiro 

contato com o teatrólogo alemão que impactará em seu método dramatúrgico. 

As referências à teoria do teatro são uma constante na trajetória de Helena Ignez e 

definem, segundo a própria, seus métodos como atriz e diretora. A mais explícita é, como 

já citado, a influência do dramaturgo, poeta e encenador alemão Bertold Brecht (1898-

1956), mas também é notória e decisiva a influência do trabalho do dramaturgo, poeta e ator 

francês Antonin Artaud (1896-1948). Já a ressonância da filosofia contemporânea aparece 

nos trabalhos mais recentes de Helena Ignez, como em A Moça do Calendário, em que o 

filósofo coreano Byung Chul Han é citado nos créditos como referência para o roteiro, e em 

O poder dos Afetos, em que localizamos as referências à Spinoza desde o título.   

Sobre o impacto de Bretch em sua formação, Helena Ignez reforça o princípio do 

estranhamento como fundamental para a composição das personagens de seus filmes: 

 
Talvez eu não consiga deixar de ser [brechtiana] porque a formação da gente influencia 
muito. Eu fui realmente formada pelo teatro, com esse afastamento. É isso que resulta nesses 
filmes: eu vejo os personagens não como personagens, quer dizer, dentro do filme, mas os 
personagens se veem além deles serem personagens. Eles têm uma visão de fora, que vem 
através da construção da narrativa. É uma questão de narrativa, o Brecht influencia em 
mim é na narrativa, sabe? É como se eu tirasse o corpo fora e dissesse ‘olha isso gente’. 
É isso, é isso que eu penso. E aí voltava depois a história do personagem, a narrativa 
ensaística” (IGNEZ, 2022). 

Bertold Brecht é notoriamente crítico ao modelo realista de interpretação e partidário 

da politização das narrativas; seus princípios dramatúrgicos são reverenciados tanto na 

teoria do cinema quanto na prática cinematográfica de muitos diretores além de Helena 

Ignez, como Godard, Oshima e Glauber (STAM, 2013). O cinema também impactou na 

obra de Brecht, ou sendo incorporado em algumas de suas obras ou por ele sendo 

influenciado - Stam (2013) cita Chaplin como uma referência importante para o dramaturgo 

alemão. 

 
23 A Boa Alma de Setsuan (Der gute Mensch von Sezuan) é uma peça escrita por Bertold Bretch entre 1939 e 
1943. Nela, Chen-Te “é uma prostituta que procura fazer o bem, mas aprende a lição de que a bondade é 
insustentável num mundo onde imperam a concorrência e a miséria. (...) é uma denúncia contundente das 
condições de vida em sociedade do homem do século XX e aponta a impossibilidade de atos de heroísmo num 
mundo dominado pela ganância (PASCOLATI, 2010).” 
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 Pode-se afirmar que a fatura brechtiana para o cinema é fundamentalmente política, 

e suas aplicações poderiam compor quase uma tese inteira. Porém, é possível observar a 

maior recorrência de alguns princípios, tais como o estranhamento (citado acima por 

Helena), ou seja, a oposição aos elementos que geram identificação com o espectador; a 

rejeição da quarta parede e da imersão ao ilusionismo; a crítica a espectatoriedade passiva 

em prol de uma ativa; e a defesa da interpelação direta das personagens em direção à 

audiência. 

 Esta desconstrução de códigos narrativos convencionais postulada por Brecht é 

rastreáveel na maior parte dos filmes dirigidos por Helena Ignez, mas, sobretudo, são marcas 

indeléveis de suas interpretações nos filmes da Belair. A recusa aos padrões do naturalismo, 

o comportamento não-linear (por vezes animalesco) de personagens como Sônia Silk e 

Ângela Carne Osso e a interpelação do espectador são constantes em seu trabalho como 

atriz - o que Xavier (2010) nomeia como o acting out, uma espécie de explosão histérica 

performada por Helena Ignez.  

 Cabe grifar que Guimarães e Oliveira (2021) percorrem toda a carreira de Helena 

Ignez investigando e organizando o que definem como “figuras essenciais de jogo” da atriz, 

colocando “as manifestações atorais de Ignez em módulos que deem conta, talvez de modo 

satisfatório, da labiríntica teia de relações que estes filmes, citações, referências e 

homenagens possam traçar (GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2021, p.110)”. Os autores 

contornam, de forma minuciosa e inédita, o percurso dramático de Helena, recolhendo os 

indícios e as relações que a legitimam como atriz-autora24; nesse sentido, compreendemos 

que está conceitualmente pacificado que Helena Ignez criou um modo de interpretar único 

no mundo, não sendo necessário que refaçamos este percurso nesta tese. 

 Como citado, o primeiro longa-metragem dirigido por Helena Ignez é, justamente, 

uma homenagem a Brecht: Canção de Baal é inspirado na primeira peça do dramaturgo 

alemão, Baal, de 1918. Se o espectador não tiver esta informação de antemão, a diretora não 

deixa dúvidas e inicia o filme com imagens de Brecht sendo interrogado pelo Comitê de 

Atividades Antiamericanas acerca de sua colaboração com o comunismo25, conforme segue: 

 
24 Sobre o termo, Guimarães e Oliveira (2021, p.110) apontam que “Helena Ignez é uma atriz-autora, segundo 
a terminologia criada por Patrick McGilligan e retomada mais tarde nas análises de Luc Moullet, Christian 
Viviani e Christophe Damour. Segundo Moullet, as manifestações da autoria dos atores se dão através das 
“figuras ou orientações essenciais de jogo”, motivos visuais que se repetem de filme em filme e que criam 
uma espécie de impressão de continuidade de estilo da atuação. 
25 “Em 19 de setembro de 1947, Brecht é intimado a comparecer diante da Comissão de Atividades 
Antiamericanas. Formada no fim da década de 30, a Comissão concentra-se em 1947 na investigação de 
supostas ligações de personalidades do cinema e teatro com o comunismo e a subversão. Em 30 de outubro, 
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Imagem 7: Frame de Canção de Baal, com imagem de Brecht. 

 
Fonte: Frame retirado diretamente do filme. 

 
 

STRIPLING 
Por favor, sr. Brecht, o sr. poderia dizer seu nome completo e endereço 
atual para nosso registro? 
 

BRECHT 
Meu nome é Bertolt Brecht. Moro na Rua 73 Oeste, número 34, Nova 
York. Nasci em Augsburg, Alemanha, em 10 de fevereiro de 1898. 
 

STRIPLING 
Sr. Brecht, qual é o seu trabalho? 
 

BRECHT 
Sou dramaturgo e poeta. 
 

STRIPLING 
Qual o seu emprego atual? 
 

BRECHT 
 

Brecht, que havia imigrado para os EUA em 1941, depõe na Comissão, à qual pertencia, entre outros, Robert 
E. Stripling e John MacDowell, que interrogam Brecht (Folha de São Paulo,1995)”. 
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 Não tenho emprego. 

 
STRIPLING 

O sr. alguma vez esteve empregado na indústria cinematográfica? 
 

BRECHT 
Sim. Vendi uma história para uma companhia de Hollywood, Os 
Carrascos Também Morrem, mas não escrevi o roteiro. 
 

 

Canção de Baal endossa o programa brechtiano e suas operações de estranhamento 

por meio, principalmente, do personagem principal: seu comportamento abjeto alimenta no 

espectador dificuldade de identificação e empatia; ao mesmo tempo, ao ser correspondido 

em suas investidas sexuais, Baal encarna a contradição social de ser bem aceito, a despeito 

de seu comportamento completamente anárquico e deslocado. Também são detectáveis as 

sequências em tableau, que interrompem a transparência e convocam uma 

espectatorialidade ativa. A interpretação como citação, ou seja, um distanciamento explícito 

do ator, que parece declamar ao invés de atuar, é a tônica de todas as personagens do longa; 

há momentos, no entanto, que o distanciamento vocal é tão intenso que não é possível ouvir 

ou entender o que está sendo dito pela personagem. Sobre essa escolha aparentemente 

radical para um filme de estreia, Helena Ignez diz, em entrevista a esta pesquisa: 

 
Então, eu escolho Canção de Baal pelo amor que eu tinha, tenho a esse texto dele, 
gosto muitíssimo, que ele escreveu ainda muito jovem, escreveu entre cadáveres 
porque ele estava na guerra. É um personagem extremamente machista o Baal, é 
um personagem que também mexeu não só comigo, principalmente com o 
autor dele, porque ele foi reescrito durante toda vida de Brecht, até o fim, até 
quando ele morreu, ele reescrevia Baal. Baal, o maligno, ele [Brecht] entendeu 
perfeitamente aquela misoginia terrível, aquele personagem profundamente 
negativo e atraente. Fiz por isso, fiz pelo texto que eu amava, é um filme que 
foi feito sem nenhum orçamento, não tinha dinheiro nenhum, foi uma luta pra 
fazer o Baal mesmo, um desejo muito grande e aí quando eu encontrei o set, ai eu 
disse esse filme vai se desenvolver maravilhosamente bem, O Fábio [Delduque] 
tinha me convidado para fazer um workshop, no Festival de Serrinha (...), aí eu 
fiz uma malandragem, desse workshop eu fiz um filme, então as pessoas que se 
inscreveram pra trabalhar no workshop, trabalharam no filme (Ignez, 2019). 

 

O desvelamento das operações interiores das artes realistas é o axioma que rege a 

teoria brechtiana, e também resume o cerne de quase todos os filmes dirigidos por Helena 

Ignez, ainda que em diferentes níveis da práxis. O que é Inácio, de A Moça do Calendário, 

senão o anti-herói e a representação crítica de um padrão do comportamento masculino? As 

sequências em que se revela um dançarino, com gestuais exagerados, quebram a 

transitividade narrativa e interpelam o espectador - no que é, também, uma homenagem ao 

ator José Loreto. As crianças-diretoras de O Poder dos Afetos e de Ralé, com suas ações 
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 austeras para com os adultos, fraturam qualquer expectativa de relacionamento trivial entre 

as personagens; o filme sendo rodado dentro do filme também pode ser lido como a 

exposição do fazer cinematográfico. De maneira panorâmica, pode-se dizer que o princípio 

brechtiano do gestus - a expansão consciente dos gestos do ator para destacar as relações 

sociais de um determinado grupo (STAM, 2003, p.170) - direciona a interpretação da maior 

parte das personagens dos filmes dirigidos por Helena Ignez. 

Exposto o quadro das principais interferências rastreáveis de Brecht na filmografia 

de Helena Ignez, é possível que, neste momento, uma contradição se apresente frente a nossa 

defesa de vínculo ao afetivo-performativo, argumentado no item 2.1. Como é possível 

coexistirem, nos filmes de Helena, uma abordagem que exige mobilização corpórea por 

meio da afecção e, ao mesmo tempo, um distanciamento brechtiano?  

Essa indagação nos leva a questionar a influência que Helena Ignez declara sofrer 

do teatro de Antonin Artaud. Haveria uma oposição dualística entre o racional-crítico de 

Brecht às respostas afetivas e corpóreas dos princípios de Artaud? Pela constatação feita por 

meio do estudo da filmografia de Helena Ignez e também na avaliação de Xavier, não há 

oposição, mas a incorporação de ambos: 
 
Chamo atenção pra tendência do cinema brasileiro e eu acho que não é só o 
cinema, de trazer estilos e se deixar influenciar por propostas que fora do 
Brasil estão separadas completamente.  Aqui você pode encontrar no Teatro 
Oficina a junção de Brecht e Artaud, teatro da crueldade e teatro épico, que 
acabam sendo incorporadas desde o Rei da Vela.  É esta invenção, que tá 
dialogando com diferentes propostas que estão ali marcando o campo do teatro, 
das artes visuais, do cinema e não tendo esta postura de se alinhar a determinada 
proposta. A comparação de algumas coisas que poderiam ser vistas como 
incompatíveis, é algo que a gente vê no trabalho da Helena e isto é um ponto 
fundamental de irradiação da proposta.  Não dá pra imaginar aqueles filmes 
todos sem a Helena ou algo que a gente poderia dizer equivalente, não dá.  Eu 
acho que esse é o ponto fundamental (XAVIER, 2010, grifos nossos). 

 

Guimarães e Oliveira (2021) observam que “mais do que relatar filiações ou 

semelhanças ne protocolo formal da atuação [de Artaud], há uma impregnação profunda das 

ideias do poeta nas ações artísticas (p.110)”. Tanto Xavier quanto Guimarães e Oliveira 

detectam que a influência do dramaturgo francês, no âmbito brasileiro dos anos de 1960, se 

capilariza para além do teatro e segue por outras manifestações, como as artes visuais (Hélio 

Oiticica e Lígia Clark) e o happening (Teatro Oficina). 

Antonin Artaud (1896-1948), poeta, escritor, roteirista e diretor de teatro francês, é 

reverenciado pela sua conceituação do teatro como uma arte de denúncia e intensidade, mas 

que não abandona nem os rituais nem a magia.  



 

 

48 
 
  

A cada espetáculo montado, jogamos uma partida grave. Se não estivermos 
decididos a tirar até o extremo a consequência de nossos princípios, 
estimaremos que a partida, justamente, não valerá a pena ser jogada 
(ARTAUD, 2004, p.34).” 

 

O extremo ou a consequência extrema que Artaud almeja (a citação acima foi 

registrada circa 1926) formatarão o conceito de crueldade, termo chave para a compreensão 

de suas propostas e que aparecerá pela primeira vez em 1932, ano da publicação de seu 

primeiro manifesto. Ao contrário do que pode parecer, a crueldade defendida pelo 

dramaturgo aproxima-se mais da potência de vida (formulação que já desenvolvemos no 

item 2.1 ao citar Spinoza e o vínculo afetivo-performativo) e da ressignificação da morte.  

 
A palavra crueldade deve ser considerada num sentido amplo e não 
material que geralmente lhe é atribuído. E com isso reivindico o direito de 
romper o sentido usual da linguagem, de romper de vez a armadura, 
arrebentar a golilha, voltar enfim às origens etimológicas da língua que, 
através dos conceitos abstratos, evocam sempre uma noção concreta 
(ARTAUD, 2006, p.14). 
 
Filosoficamente falando, o que é crueldade? Do ponto de vista do espírito, 
a crueldade significa rigor, aplicação e decisão implacáveis, determinação 
irreversível, absoluta (ARTAUD, 2006, p.118). 
 

 

Com saúde sensível desde criança26, o espectro do fim da vida torna-se uma 

constante a rondar Artaud, para quem a morte era como “uma sensação que despedaça e é 

maravilhosa (ARTAUD, 2006)”, e que demanda a assunção das consequências, atitudes 

viscerais, brutais e cruéis. O teatro seria o mecanismo que duplica a vida e por ela é 

duplicada; o corpo do ator deveria ser uma partitura pela qual as intensidades são moduladas 

e transmitidas - e cabe grifar que, ao contrário do corpo em transe, o corpo para Artaud é 

lúcido e consciente, impositivo e direcionado, tal como um atleta.  

Em sua vasta e rigorosa produção literária, Artaud sugere “desde deslocamentos no 

espaço, cuidados no figurino, passando por elementos de interpretação e cenário, todas as 

artes que confluem na realização da cena aparecem no Teatro da Crueldade como zigotos, 

novas possibilidades criadoras (FREITAS, 2010, p.27)”. O Teatro da Crueldade se aparta 

do texto como centralidade da cena, optando pela não-representação e pela ausência de 

filtros morais; a atuação exige a exposição corporal (e até sangrenta) máxima do ator. O 

 
26 Antonin Artaud tinha uma saúde frágil, sendo acometido pela meningite, depressão e dores constantes, além 
de passagens por sanatórios. Essa condição, de certo, impacta na formulação do conceito do teatro da 
crueldade. 
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 objetivo é irradiar tal vigor nos espectadores até o alcance da catarse e, por meio de um novo 

teatro, gerar um novo homem, compreendendo a arte como forma de agir no mundo. 

Guimarães e Oliveira explicitam que “uma parte considerável do jogo atoral de 

Helena Ignez está calcada em figurações que se baseiam nos ensinamentos de Antonin 

Artaud e seu Teatro da Crueldade (2021, p.110)”. Considerando a maneira como Helena 

Ignez conduz seus filmes (que vem sendo verificado por esta pesquisa por meio da análise 

dos filmes e entrevistas com elenco e com a própria diretora) podemos afirmar que não há 

separação entre as curvas de pensamento da atriz e da diretora. A incorporação do trabalho 

dramático de Helena, especificamente na Belair, aos filmes que dirige pode ser verificada 

especialmente no delineamento das personagens que agenciam o corpo em direção ao 

primeiro plano de suas mensagens, como Maya e Barão, em O Poder dos Afetos; a versão 

onírica de Iara em A Moça do Calendário; a versão artista do Bandido em Luz nas Trevas;  

e Jana e Sofia em Canção de Baal - ainda que as performances desses personagens não 

reproduzam os níveis das explosões histéricas de Sônia Silk e Ângela Carne e Osso. 

No sentido de corroborar com as constatações de Xavier, Guimarães e Oliveira, 

pode-se dizer que há, nos filmes dirigidos por Helena Ignez, confluência entre o efeito de 

distanciamento de Brecht e a lógica de mobilização do corpo de Artaud (componente das 

teorias que formatam o cinema afetivo-performativo). Não seria o gestus brechtiano o uso 

do corpo como modulador de afecção?  

 Elena Del-Rio, ao analisar os filmes de Rainer Werner Fassbinder (nos quais 

também verifica a confluência entre Brecht e Artaud)27, observa que há mútua alimentação 

entre cognitivo e corpóreo: 
The body thus becomes the site where a transfer takes place between 
the abstract social or ideological meanings and the material 
individual ways of responding to and embodying those repressive 
meanings. (…) As Massumi eloquently puts it, “The ‘natural’ and the 
‘cultural’ feed forward and back into each other…It is necessary to 
theorize a nature-culture continuum ... a dynamic unity of reciprocal 
variation [Massumi 2002b: 11] (DEL-RIO, 2008, p.72). 

 

 Para a filósofa, Brecht não alcançou a percepção de que o efeito de distanciamento 

poderia acionar afecções mobilizados pela cognição (como a indignação), pois não 

diferenciou conceitualmente afecção de sentimentalismo28 - interpretação que é a base 

 
27 Aqui, faz-se interessante sublinhar que Fassbinder, assim como Helena Ignez, tem suas bases dramatúrgicas 
forjadas no teatro contracultural, envolvendo-se com o coletivo The Living Theatre (e, portanto, exposto às 
postulações do Teatro da Crueldade de Artaud). 
28 Del-Rio postula que a diferença entre sentimentalismo e afeto é similar à diferença entre ator e personagem 
ou entre gesto e gestus (2008, p.72). 



 

 

50 
 
 fundamental do cinema afetivo-performativo. Ao diferenciar sentimentalismo de afecção, 

há também uma divisão ideológica que se impõe, uma vez que o sentimentalismo é um dos 

cânones explorados pelos grandes estúdios cinematográficos. Para a autora, há uma ponte 

bastante plausível entre Brecht e Artaud:  
the estrangement produced by distanciation as the simultaneous and necessary 
condition for the very emergence of affect. Simply put, it is precisely by adopting 
a Brechtian critical stance that Fassbinder avoids the sliding of emotion into 
sentimentality (DEL-RIO, 2008, p.73). 

 
 

 Há uma interessante defesa de Del-Rio quanto a não polarização entre Brecht e 

Artaud, para a qual também convoca Elizabeth Wright e Rainer Nagele (2008, p.75). A 

filósofa argumenta, entre outros pontos, que tanto o dramaturgo alemão quanto o francês 

almejam a destruição da automação do teatro, ou seja, o fim da alienação via identificação; 

ambos também suprimem as barreiras de proteção entre ator e público e fazem do espaço 

teatral um local de agir no mundo.  

O item 2.1 antecipa a ressonância da filosofia como uma abordagem da direção de 

Helena Ignez em função do vínculo, proposto nesta pesquisa, ao cinema afetivo-

performativo. Outra referência filosófica rastreável é Sociedade do cansaço, obra do sul-

coreano Byung-Chul Han29. Em 2010, Han alcança popularidade mundial com a publicação 

do ensaio Sociedade do Cansaço (lançado no Brasil apenas em 2015), no qual defende que 

a violência neuronal levará a sociedade contemporânea ao esgotamento psíquico-neural 

coletivo. Para Han (2018), vivemos na era da auto-exploração, muito mais eficaz que a 

exploração pelo outro, já que é acompanhada por um sentimento de liberdade e auto-

regulação. O ápice dessa auto-exploração formata a sociedade do cansaço na qual, para Han, 

“no lugar de proibição, mandamento ou lei entram projeto, iniciativa e motivação” trazendo 

como consequência "um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando os sujeitos”. 

Em A Moça do Calendário, Helena Ignez capta o conceito de tédio profundo, 

explicitado por Han como uma resposta ao excesso de estímulos da contemporaneidade, e 

o coloca como um comportamento coletivo de um grupo específico de personagens: os 

trabalhadores da oficina, constantemente assediados pelo patrão. Han definiria essa reação 

coletiva como a procura pelo descanso espiritual: é resistindo pelo ócio que o grupo filosofa, 

assiste a filmes, canta e dança, e se permite o usufruto do tédio profundo.  

 
29 Durante palestra ministrada no Cinusp em março de 2018, Helena Ignez declara que se inspirou no livro 
Sociedade do Cansaço para escrever o roteiro de A Moça do Calendário. Além disso, os créditos do filme 
incluem Han como a inspiração para o roteiro. 
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 Além de Han, novamente localizamos a referência a Spinoza na vinculação ao 

cinema afetivo-performativo, e destacamos O Poder dos afetos como outra citação à 

filosofia. Afecção, para Spinoza (2020) é a definição de tudo que desperta a potência da 

ação do ser, e descreve o “poder dos afetos” ou “potência do agir” como advindas da 

comunhão (soma) das afecções. No filme de Helena Ignez não há referência explícita ao 

filósofo nem a definição do termo, mas a mobilização pela excitação e pela atração nos e 

dos corpos espectatoriais é a operação fundamental do média-metragem, o que no permite 

realizar esta conexão. 

Por fim, cabe dizer que a ressonância da filosofia na filmografia de Helena Ignez 

como diretora não é a mais latente e detectável das quatro abordagens que aqui defendemos, 

mas de certo é a que atravessa, ainda que em diferentes intensidades, as demais. 

 

2.3. A auto-referência (ou a reiteração da própria história) 
 

Em pelo menos nove das onze obras dirigidas por Helena Ignez, é possível detectar 

referências a filmes nos quais atuou, seja sob a forma de reaparição de personagens (como 

Janete Jane em Luz nas Trevas), de repetição de diálogos (como em A moça do calendário, 

Ralé e Luz nas Trevas) ou da reencenação de sequências (como em Feio, eu?, Ralé, Luz das 

Trevas e A Moça do calendário). No caso de A Miss e o Dinossauro, Helena faz do resgate 

e da organização imagética de parte de sua vida o próprio filme. 

Analisaremos algumas dessas reiterações buscando a validação de uma abordagem 

estilística, que é a hipótese da reiteração histórica como método. Também defendemos que 

a reiteração é uma prática conectada a uma outra perspectiva histórica do cinema brasileiro. 

Para isso, pode-se referenciar as propostas benjaminianas de se reescrever a história à 

contrapelo, assim como as políticas de subjetivação e restauração de identidades que a pós-

modernidade fomentou, em especial no campo das artes. Essa consciência de si como sujeito 

histórico de impacto é nítida nas entrevistas de Helena, seja na forma como se afirma como 

atriz, seja na sua insistente (e pertinente) defesa por uma leitura feminista de seu trabalho. 

 Iniciaremos, a seguir, a explanação de como identificamos a referência à própria 

história como uma abordagem de Helena Ignez como diretora.  A Miss e o Dinossauro, de 

2005, é o segundo filme dirigido por Helena Ignez, e segundo a sua sinopse oficial: 

 
(...) resgata o cotidiano da mítica produtora Belair, criada no início dos anos 70 
por Rogério Sganzerla, Júlio Bressane e Helena Ignez, com imagens raras de 
arquivo. Registra festas e filmagens de obras como "Copacabana Mon Amour", 



 

 

52 
 
 "Sem essa, aranha", "Família do Barulho" e "Cuidado Madame". Uma viagem no 

tempo, não só para um momento particular do cinema brasileiro, mas da vida, da 
juventude no mundo, os anos setenta. 

 

Em um primeiro momento, poderíamos afirmar que o curta possui uma estrutura que 

adere à construção no que se convencionou chamar de found footage, uma "estrutura de tom 

associativo ou estrutural que reprocessa, por associação ou intervenção, imagens pré-

existentes" (ROSA e FILHO, 2016) e na qual a "cineasta agencia seu repertório de 

informações culturais e sua competência de acesso aos arquivos" (ROSA e FILHO, 2016).  

No entanto, não há consenso com relação ao uso do termo found footage (MACHADO, 

2020), e são intensas as críticas sobre tentativas de categorização esquemática pouco 

contributivas, em prol de uma defesa à permeabilidade entre práticas cinematográficas.  

Há, por parte desta pesquisa, certo desconforto no uso do termo found pois o termo, 

na imprensa brasileira, define um gênero de filmes que simulam imagens de arquivo na 

tentativa de transferir veracidade, mobilizando o espectador, quase sempre, para o medo. É 

o caso, por exemplo, de A Bruxa de Blair (Blair Witch Project, dir.Eduardo Sanchez, 1999) 

e REC (REC, dir.Paco Plaza, 2008), dois blockbusters que se popularizaram pela pecha do 

found footage, muito provavelmente em função dos press kits distribuídos à época de seus 

lançamentos.  

Além desta percepção, concordamos com Carlos Adriano (2015), que avalia uma 

inconsistência trazida pela tradução para o português - algo como “metragem filmada 

encontrada”. Nessa leitura, há implícita uma aura de acaso (“metragem encontrada”) que 

não corresponde, em absoluto, ao trabalho de Helena Ignez. 

 
O sentido do objeto achado poderia perder a delícia do achado do objeto. Quando 
se diz found, se dá a real dimensão do que foi achado por circunstância, ao acaso, 
ou com um gesto de intencionalidade? Enfim, do que foi descoberto? 
(ADRIANO, 2015, s.p.) 

 

Maior aderência encontramos em Russell (2018), que propõe o uso do termo 

arquivologia (archiveology), uma proposta de mudança no modo como são vistos os bancos 

de arquivos, que poderiam ser deslocados de “locais de escavação” para “locais de 

construção” - concepção que vê na história algo mais do que traumático, como proposto por 

Walter Benjamin. O conceito de arquivologia30 aplicável à práxis cinematográfica é 

 
30 Segundo Russel, o termo já vem sendo usado para se referir aos estudos dos arquivos: “The term 
archiveology may also be used to refer to the study of archives, and the term has been used to refer to the 



 

 

53 
 
 desenvolvido pela autora em Archiveology: Walter Benjamin and archival film practices: 

 
Archiveology refers of the use, recycling appropriation and borrowing of archival 
material that filmmakers have been doing for decades (...) I began by defining 
archiveology as the technique of storing and accessing the vaults of cultural 
memory. Not to be confused with remembering (RUSSELL,2018, p.1-6). 

 

Em A Miss e o dinossauro, Helena Ignez agencia não apenas seu domínio de acesso 

aos materiais da Belair, mas imputa uma exclusividade interpretativa única, afetiva e nada 

ocasional: Helena alterna-se entre os papéis de protagonista das cenas e o de diretora, já que 

foi a responsável por parte das imagens presentes no curta. Não se trata de organizar o 

lembrar, mas reforçar a própria existência por meio das imagens e recontar uma história - a 

da Belair - sob a ótica da memória familiar. 
Imagem 8: Sequências de A Miss e o Dinossauro. 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

A expectativa comum, alinhada ao pensamento cinematográfico industrial, indicaria 

que, diante da prodigalidade das imagens de arquivo da Belair, um documentário de 

 
work of Derrida and Foucault, who have of course contributed immensely to our understanding of archive as 
a social practice (RUSSELL, 2018, p.12)”. 
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 narrativa cronológica-didática se impusesse, como forma de tornar acessível imagens 

daquele cinema tido como subversivo. No entanto, Helena Ignez é uma arqueóloga que 

constrói imagens ao invés de apenas escavá-las, resultando em uma narrativa mais cúmplice 

e autoral que testemunhal.  

Sugerir uma leitura do trabalho de Helena Ignez pelo viés da arquivologia encontra 

apoio na concepção da memória como um tema privilegiado das imagens em movimento e, 

portanto, da sociedade contemporânea - exatamente o que tornou possível a adoção, nos 

campos das artes e das humanidades, da guinada subjetiva como parâmetro metodológico, 

interpretativo e, no caso do cinema, também produtivo. Segundo Beatriz Sarlo: 

 
Esse reordenamento ideológico e conceitual do passado e seus personagens 
coincide com a renovação temática e metodológica que a sociologia da cultura e 
os estudos culturais realizaram sobre o presente. (...) Tomando-se em conjunto 
essas inovações, a atual tendência acadêmica e de mercado de bens simbólicos 
que se propõe a reconstituir a textura da vida e a verdade abrigadas na 
rememoração da experiência, a revalorização da primeira pessoa como ponto de 
vista, a reivindicação de uma dimensão subjetiva, que hoje se expande sobre os 
estudos do passado e os estudos culturais do presente, não surpreende (SARLO, 
2005, p.17-18). 

 

Essa abordagem, a da reiteração da própria história também ilumina a potência do 

produto fílmico como mecanismo de questionamento dos discursos canônicos. Em palavras 

simples, localizar essa dupla presença de Helena Ignez (nas imagens da Belair e na direção 

de A Miss) nos instiga a ler o curta também com um espaço político: se a história 

cinematográfica é moldada em operadores de exclusão de gênero, a abordagem da 

arquivologia pode atuar como contrapeso desse mecanismo. A partir desse raciocínio, a 

auto-referência em A Miss e o Dinossauro sublinha importante mudança:  uma relevante 

parte da história do cinema brasileiro é agora elaborada sob a perspectiva de uma mulher, 

Helena Ignez. Sobre a realização de A Miss, Helena relata: 

 

 [Foi uma] experiência foi dolorosa, porque o filme que eu tinha nas mãos, que 
realmente é uma cereja no bolo, é uma coisa preciosa, especial, dentro do que 
foi esse movimento de 1970 da Belair. Eu tinha essas imagens, algumas feitas 
por mim, na grande maioria feita por Rogério, dos bastidores da Belair. 
Nesse período nós filmamos juntos com Ivan Cardoso, que era assistente de 
Rogério, juntos pensávamos em fazer um filme, mas esse filme com a viagem 
nossa, com o exílio, ele ficou de lado, e as dificuldades eram imensas (...). 
Então, A Miss e o Dinossauro, quando eu vi esse material e o Rogério já tinha 
falecido, eu digo, não, isso tem que ser visto, tem que ser exposto, e aí convidei 
o André Guerreiro Lopes (...) pra fazer edição comigo. Era uma coisa 
extremamente difícil de ser feita, a própria narração, tinha que sair de vez, senão 
a voz ia ficar embargada, tinha uma dor ali, muito forte e acho que foi essa dor 
que me fez ser cineasta, que era uma dor da perda, e de alguma forma eu 
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 tinha que preencher esse lugar da perda (...) essa dor tinha que ser 

transformada em trabalho, em realização, um luto na luta foi transformado. 
  
 [Para a] A Miss e o Dinossauro eu pensava num making of mesmo, mas foi 

impossível, outras coisas mais importantes entraram na vida da gente, na 
experiência cinematográfica e esse making of ficou fora (IGNEZ, 2019) 

 
 

Em Ralé, verifica-se a auto-referência com a incorporação de imagens e sonoras da 

Belair, especificamente de Sem essa aranha (1970) e Copacabana, Mon Amour (1969).  A 

trama ficcional possibilita, ainda, que a auto-referência seja ficcionalizada: Helena Ignez 

retorna 2015 como Sônia Silk em Ralé, sua personagem em Copacabana, Mon amour. O 

mesmo ocorre em A Moça do calendário (2018), porém com Djin Sganzerla aludindo à 

Sônia Silk. 

 
Imagem 9: Sônia Silk em Ralé (2015) e em Copacabana,  Mon amour (1969), ambas interpretadas por Helena Ignez. 

 
Fontes: Frames retirados diretamente dos filmes. 

 
 

Imagem 10: Iara (Djin Sganzerla), em A Moça do Calendário (2015)  e Sonia Silk (Helena Ignez) em 
Copacana, Mon Amour (1969) 

 
Fontes: Frames retirados diretamente dos filmes 
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Em Feio,eu?, a auto-referência parece ser menos explícita, mas a grandiosidade e a 

força da sequência de Sônia Silk avistando o horizonte urbano está tão afixada no imaginário 

cinematográfico brasileiro que se torna impossível não lembrar de Copacabana, Mon 

Amour ao ver Helena Ignez, em horizonte bastante similar, no média-metragem de 2013. 
 

Imagem 11: Helena Ignez como ela mesma em Feio,eu? (2013) e como Sônia Silk em Copacabana, mon 
amour (1969). 

 
Fontes: Frames retirados diretamente dos filmes 

 
Ilustramos algumas das ocorrências da auto-referência que nos apoiam em indica-la 

como abordagem de Helena Ignez diretora. Tal constatação (que de certo poderia ser incluir 

os demais filmes) felizmente não surpreende, dadas a intensidade e a inovação de seu 

trabalho como atriz, sua gana por se manter criativamente ativa e, principalmente, na 

militância pela preservação e difusão de suas obras e as da Belair. 
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2.4. A prática do inventário do contemporâneo 
 

Não existe imagem simples. Qualquer imagem cotidiana faz parte 
de um sistema, vago e complicado, pelo qual habito o mundo e 
graças ao qual o mundo me habita  

Jean-Luc Godard, Ici et Ailleurss 
 
A criação consciente da distância entre o eu e o mundo exterior é 
aquilo que podemos designar como ato fundamental da civilização 
humana  

Aby Warburg 
 

No capítulo apresentado à banca de qualificação, já se apontava o inventário do 

contemporâneo como uma abordagem própria de Helena Ignez como diretora, hipótese 

bastante detalhada na análise de A Moça do Calendário, parte integrante do capítulo 4.  

O que estamos chamando de inventário do contemporâneo é presença intensa do 

“agora”, conferindo aos filmes uma formação em mosaico, como uma colagem dos 

acontecimentos que atribuem ao presente histórico a marca da inadequação. Giorgio 

Agamben (2009), em referência a Nietzsche, classifica essa inadequação, assim como a 

exigência pela atualidade, como sendo o efetivo significado de contemporaneidade: o sentir-

se deslocado potencializa a capacidade de perceber o tempo em que se vive. É como se, em 

seus filmes, Helena Ignez fizesse sua própria lista de urgências e incômodos a serem 

solucionados no mundo. 
 
Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com este, não 
está adequado as suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual 
(...) aqueles que coincidem muito plenamente com a época [...] não 
conseguem vê-la (AGAMBEN, 2009, p.58-59)”.  

 

 É possível traçar um paralelo entre a prática do inventário do contemporâneo com o 

Atlas Mnemosyne, do pesquisador alemão Aby Warburg (1826-1929); tal proposta 

aproximaria o trabalho de Helena Ignez a uma tendência de pensamentos filosóficos (em 

especial trazidos por Didi-Huberman e por Agamben) que atualizam os estudos sobre a 

cultura das imagens e suas forças representacionais. Resumidamente, pode-se dizer que o 

Atlas Mnemosyne de Warburg propõe uma reorganização da história da arte como uma 

ciência da cultura, cuja interpretação se constrói por meio do colecionismo, das associações, 

das aproximações e das diferenças entre imagens que aderem a sentidos a partir da dinâmica 

com outras imagens e contextos socioculturais. As origens dessas imagens não estariam 
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 apenas na arte canônica, mas também na filosofia, na psicologia, na antropologia e na 

história, e seriam dispostas em pranchas, como descreve Maciel (2018): 

 
Atlas Mnemosyne, aqui compreendido como verdadeira expressão de uma 
história da imagem contada imageticamente através das 63 pranchas concluídas 
no projeto da última série inacabada (que ao todo deveria conter 79 pranchas), 
composta por 971 imagens (WARNKE in WARBURG, p.VI, 2010). Estas eram 
dispostas através de reproduções fotográficas fixadas por pinças em painéis 
pretos, estandartes monocromáticos de fragmentos visuais, analogia do fundo 
negro e abissal da memória (MACIEL, 2018, p.192) 

 

 Há alguns anos, provavelmente em função do adensamento da circulação de imagens 

midiáticas em muitos circuitos e tempos diferentes, o Atlas Mnemosyne tem sido resgatado 

não apenas como um artefato histórico, mas como uma metodologia curatorial.   

 
Imagem 12: Pranchas do Atlas Mnemosyne dispostas na sala de leitura da Kulturwissenschaftliche 

Bibliothek Warburg. 

 
 

Fonte: Google Imagens. 
 
 

 O inventário do contemporâneo de Helena Ignez se aproxima da proposta de 

Warburg especialmente porque o Atlas reterritorializa “fragmentos visuais em modos de 

exposição que problematizam a descontinuidade temporal da memória (MACIEL, 

2018,p.197)” e, desta forma, constroem um conjunto material e interpretativo único. É 
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 constante a incorporação, à proposta de Warburg, do conceito de constelação31, uma das 

acepções primordiais de Walter Benjamin (1892-1940). De forma breve, constelação pode 

ser entendido como o que se origina a partir do traçado de uma linha imaginária que une os 

itens/entes de um conjunto, uma forma que não possui centro e cujo ponto de partida pode 

ser alternado. As analogias mais recorrentes a este movimento são a construção não-linear 

do pensamento e a atribuição de diferentes sentidos a um mesmo item/ente quando 

aproximado a outros. 

 Não sendo necessário, neste momento, recorrer a densidade do conceito de 

constelação, compreendemos que a analogia também se aplica a nossa proposta de 

inventário do contemporâneo. Cunhamos este termo a partir de uma imagem que surgiu em 

nossas mentes ao decupar o roteiro de A Moça do Calendário e perceber a profusão de 

referências ao “agora”, algumas recentes em relação ao ano de produção do filme. 

Imaginamos Helena Ignez na sala de sua casa, no centro de São Paulo, sentada em seu 

jardim colecionando recortes de jornais, ou salvando páginas da internet em seu notebook, 

ou montando um quadro colorido com suas anotações, ou só escrevendo em um caderno 

aquilo que lhe chamava atenção. Só um ato inventarial poderia explicar a junção de notícias 

tão díspares (em impacto e em notoriedade) em uma obra já previamente preenchida por um 

roteiro32.  

 O termo coleção pareceu-nos fetichista, ainda que inventário tenha certa dose de 

morbidez, dado seu uso corrente em situações de óbito. No entanto, coleção carrega o 

sentido de itens de uma mesma família, além da já citada carga de fetiche e apego próprio 

de colecionadores. Inventário, por sua vez, traz consigo certa sobriedade, um sentido de 

censo e listagem que nos pareceu mais coerente com o que Helena Ignez realiza, mais 

notadamente, nos roteiros de A Moça do Calendário e em Luz das Trevas. Os fios que unem 

esses recortes são a atualidade e a urgência dos temas, ambas contempladas pela definição 

de contemporâneo sugerida por Agamben (2009): um incômodo ou inadequação com o 

presente e uma exigência pela atualidade. Inventário do contemporâneo, portanto, nos 

pareceu atender tanto a ilustração fantasiada em nossas mentes quanto a necessidade de 

formular um termo claro que correspondesse a hipótese defendida por esta pesquisa. 

  

 
31 Em algumas traduções, constelação pode aparecer como configuração. 
32 Tanto Luz nas Trevas quanto A Moça do calendário tinham suas primeiras versões de roteiro concebidas 
por Sganzerla. 
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  Adentrando à filmografia de Helena Ignez, podemos compreender A Reinvenção da 

Rua, Luz nas Trevas, A Moça do calendário e Feio, eu? como os filmes nos quais o 

inventário do contemporâneo funciona como eixo narrativo principal; ainda que as 

abordagens possam aparecer juntas, há um jogo de alternância e prevalência entre elas. 

Unidade e homogeneidade não são descritivos que servem aos filmes dirigidos por Helena 

Ignez. 

A Reinvenção da Rua trata de uma instalação feita pelo artista Vitor Acconci no 

viaduto do Glicério (em São Paulo); a proposta da obra consistia em um container com 

banheiro e locais de apoio à população em situação de rua. Ao tomar conhecimento do 

impacto da obra na região, Helena Ignez propõe a Rogério Sganzerla a realização de uma 

documentário sobre o impasse. Sobre o filme, a diretora diz: 
 
A razão dele [ o filme] existir foi uma indignação que eu tive lendo o jornal 
A Folha de São Paulo, sobre uma mostra, uma vernissage que tinha 
acontecido aqui em São Paulo com o artista Plástico Vitor Acconci que é 
um artista de arte pública, dos anos 60, é de grande importância e relevância 
na performance, ele tinha trazido um contêiner aqui para o brasil para expor 
na região do Glicério, que é a mais abandonada de São Paulo (...) 30 dias 
depois foi eu li essa notícia, que ela iria ser removida dessa região do 
Glicério, essa obra de arte pública, porque não tinha um fiscal da prefeitura 
que pudesse estar ali presente durante o dia. Na verdade, esse contêiner 
continha um banheiro, um tanque de lavar roupa e uma biblioteca, quer 
dizer, tudo que se precisava um morador de rua, ali, o sem teto precisaria 
para melhorar suas condições, um banho (...). Mas aí se criou uma história 
que havia perigos de estupro, (...) e o anúncio é que ia ser removida a 
instalação que tinha s ido feita pra ficar ali, pra pertencer àquele grupo. E aí 
eu liguei pra uma amiga minha produtora e disse, nós temos que ver 
isso imediatamente, eu achei que era uma necessidade urgente de 
clamar contra aquela situação e o filme foi feito no Brasil e em Nova 
York, São Paulo e Nova York, com o Vitor Acconci (...) uma obra de arte 
utilitária, essa é a arte que queremos. 

 

Como é perceptível no depoimento de Helena Ignez, o documentário nasce da 

necessidade da diretora em registrar um incômodo (uma inadequação) com a situação 

descrita em um jornal - tem origem, portanto, em uma inadequação ao presente, tal como 

cita Agamben (2009). O documentário, de tom ensaístico, acompanha ainda a viagem de 

Helena Ignez e Rogério Sganzerla a Nova York, com o intuito de entrevistar o artista 

plástico Vitor Acconci, captar de imagens de algumas de suas obras e também da própria 

cidade, cujas semelhanças com São Paulo são reforçadas pela montagem de Sganzerla.  

A perspectiva histórica atribui a Reinvenção da Rua, ainda, um outro significado: se 

tornou o último registro em imagens de Helena Ignez e Sganzerla juntos, assim como o 

último trabalho do diretor (que montou o documentário). Pode-se ler o filme como um 



 

 

61 
 
 momento em que Helena já intui a necessidade de iniciar sua transição criativa, 

experimentando o outro lado da câmera; quis a história que esse movimento se desse ainda 

com a presença de Sganzerla, que externa seu incentivo à companheira e participa do início 

da reorientação de sua trajetória. 

 
Imagem 13: Frames do curta A reinvenção da Rua 

 
Fontes: Frames retirados diretamente dos filmes. 

 

 Luz das Trevas, a despeito de carregar o peso de ser a continuação de O Bandido 

da Luz Vermelha, pode ser lido como uma crítica ao sistema prisional, ao sensacionalismo 

midiático e à sociedade espetacular. Ao longo do filme, observa-se uma descrença 

generalizada nos projetos de transformação; o Bandido que reaparece em Luz das Trevas, 

ao contrário do filme de 1968, não traz consigo a pecha do isolamento e da violência como 

índices do subdesenvolvimento, mas uma preocupação com o esquecimento da sua imagem, 

o que pode ser entendido como a descrição do sujeito contemporâneo, sempre em busca da 

espetacularização da própria existência. Sobre o filme, Helena Ignez comenta: “as prisões 

estão lotadas e o problema dele foi de injustiça total, ele foi esquecido, por esse sistema 

jurídico, esquecido no fundo da prisão, completamente abandonado, ele tem razões pra ser 

revoltado (2019)”. 
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  Há também, em Luz das Trevas,  uma interessante presença de figuras pop-

anárquicas da contemporaneidade: o desenhista Allan Sieber (que concebe a TV polvo e o 

objeto El Dolar), o ex-vj da MTV Luiz Thunderbird e a banda punk paulistana Rock 

Rockets. Ney Matogrosso, que protagoniza dois longas da diretora, também é uma 

personalidade de alta popularidade. 

Já Feio, eu?, justamente por seu método de construção (o filme nasce de uma oficina 

de atores amadores), aproveita-se de uma pauta do momento no qual é realizado: a visita do 

príncipe Harry ao Rio de Janeiro acaba virando o mote de umas das personagens, que sonha 

em conhecê-lo e com ele se casar. Sobre o filme, Helena diz: 
 

É, [o filme nasce de] um workshop para atores. A sugestão [era] para os atores 
fazerem o personagem que eles queriam e sonhavam, e nos reunimos numa ONG 
que existia na Lapa chamada Cinema Nosso, e em uma semana fizemos o filme, 
 
Foi bom, teve também a visita do príncipe Harry, foi no [Morro do] Alemão. E 
foi uma coisa incrível, porque foi o último momento possível de fazer o filme no 
Alemão, depois se tornou perigosíssimo, você tinha que negociar, também com o 
tráfico, e assim foi a despedida. Uma semana depois já estava começando as 
manifestações e quando eu editei, já tinha estourado. Então foi uma sorte ter feito 
aquele filme, ainda pego uma comunidade pacífica (IGNEZ, 2019). 

  

 Luz nas Trevas e A Moça do calendário, por suas estruturas de longa-metragens 

realizados em condições minimamente adequadas (tempo para desenvolvimento do roteiro, 

elenco profissional e apoio orçamentário), permitem que a prática do inventário do 

contemporâneo opere de maneira mais incisiva. No capítulo 4, é possível observar em 

detalhes como Helena Ignez desenha suas críticas à contemporaneidade em ambos os filmes 

por meio da abordagem do inventario do contemporâneo. 
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 Capítulo 3 – As filiações e o presente da direção de Helena Ignez 
 
 Neste capítulo, procuraremos situar a direção de Helena Ignez em dois tempos: o 

das filiações criativas de seu trabalho, derivadas majoritariamente da sua atuação autoral e 

experimental nos filmes da Belair; e o contexto presente, em que compartilha o espaço 

produtivo com gerações que lhe prestam constantes reverências e, ao mesmo tempo, 

disputam acesso a orçamentos destinados ao cinema. Em ambos, desafios estruturais, sociais 

e políticos impactam nos modos de produzir e dirigir de Helena Ignez e da Mercúrio 

Produções, sua produtora fundada em 2001 ao lado de Rogério Sganzerla. 

 
3.1. Filiações  
 
 O cinema dirigido por Helena Ignez nasce contemporâneo, ainda que sob a franja 

anárquica e estética da Belair. É um conjunto de filmes de tônica experimental que rompe 

com tradições e abdica das narrativas fáceis, subvertendo naturalismos, ficcionalizando o 

documental e explorando o potencial de performances de suas personagens.  

Uma provocação constante feita à Helena Ignez diz respeito às suas influências e 

inspirações como diretora. Tais questionamentos, por vezes envoltos em tons 

especulatórios, parecem ansiar por uma resposta que registre cega fidelidade a um programa 

estético da Belair ou de Rogério Sganzerla. O que Helena costuma responder é uma grande 

reverência a Sganzerla como parceiro criativo, e a quem não hesita atribuir a construção de 

sua carreira como atriz e diretora - como faz na entrevista concedida para esta pesquisa: 

 
E foi o último trabalho de Rogério, ele foi a montagem desse filme [refere-se à 
Reinvenção da Rua, seu primeiro filme, de 2013] e também uma orientação, 
porquê eu iria fazer um documentário tradicional que eu não apareceria, e Rogério 
achou um absurdo isso, e me trouxe uma fagulha do ensaio, do filme ensaístico 
(...). Então, esse primeiro filme eu venho profundamente influenciada por 
Rogério, no estilo dele de curtas metragens, que são todos eles ensaísticos (...). 
Então esse é meu primeiro filme, que entrou dentro desse trabalho conjunto, dessa 
obra que eu me sinto totalmente filiada, que é o trabalho dele (IGNEZ, 2019). 
 
Essa dor [referindo-se a morte do marido] tinha que ser transformada em 
trabalho, em realização, um luto na luta foi transformado. Aí eu senti necessidade 
mesmo, de botar pra fora, continuar esse trabalho que ele tinha deixado. Eu não 
sei se ele estivesse vivo se eu faria filmes, como cineasta, como diretora, ou não 
faria com tanta frequência, eu tenho 10 longas metragens e alguns curtas, dessa 
dor da perda que saiu a minha necessidade de me expressar como autora 
(IGNEZ, 2019). 

 

 Com tamanha clareza sobre de suas origens e motivações como diretora, não há 

nenhuma pertinência em supor filiações, mas sim arrolar e cotejar, quando pertinente, as 
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 estéticas e os procedimentos da Belair e de Sganzerla que sensibilizam o trabalho de Helena 

Ignez na direção. 

  Se sua contribuição dramática é revolucionária e de lastro reconhecido 

mundialmente, é deste ponto que deve partir qualquer recenseamento de suas influências. 

Não há dissociação entre as personalidades da atriz e da diretora, mas uma incorporação da 

originalidade de seu modo de atuar ao ato de criar33 e conduzir uma obra desde a primeira 

versão do roteiro à exibição. Inferimos que essa simbiose se dá, majoritariamente, no campo 

estético e, em seguida, no modo de produção fílmica - porém em situações específicas, que 

analisaremos ao longo de subcapítulo. 

 

  Retornando à provocação descrita no início deste subcapítulo, os filmes dirigidos 

por Helena Ignez com frequência são relacionados ao Cinema Marginal; curiosamente, no 

projeto original desta tese essa afirmação aparecia, com convicção, logo no primeiro 

parágrafo. Ao longo da pesquisa, a aproximação com os filmes aumentou 

consideravelmente, assim como o acesso a entrevistas (das mais variadas décadas) 

realizadas com Helena Ignez. Essa ampliação fez emergir a leitura de que a afirmação - a 

de que Helena emula característica do Cinema Marginal - precisa ser reformulada e/ou 

complementada para fazer jus ao conjunto (estético e histórico) que impacta no modo de 

dirigir de Helena, pelas razões que demonstraremos a seguir. 

 Em uma quantidade razoável de entrevistas, Helena Ignez rejeita o uso do termo 

“Cinema Marginal”, tanto para se referir ao seu estilo de direção quanto ao coletivo de 

filmes que, comumente, é recrutado para esta denominação. Tal recusa não é inédita, mas o 

contrário: ela nasce concomitante aos filmes que são relacionados a essa classificação. 

Ramos (1987), em seu livro dedicado integralmente ao tema, descreve, por meio de excertos 

de jornais da época, a rejeição ao termo por parte de cineastas como Sganzerla, Bressane, 

Candeias, Tonacci, Reichenbach. Ramos chega a duvidar da existência de seu próprio objeto 

de análise, uma vez que “Cinema Marginal” parecia mais uma cômoda definição a ser usada 

pela imprensa do que um programa estilístico/manifesto formatado e divulgado. 

 A recusa de Helena Ignez não se dá apenas pela manutenção da coerência ideológica 

para com grupo do qual fazia parte, mas pelo sentido estrito da palavra marginal: a diretora 

afirma que “não estava à margem de nada nem de ninguém”, assim como não estavam os 

 
33 Com a ressalva usamos o verbo criar, pois é notório que a contribuição de Helena Ignez aos filmes da Belair 
é, indubitavelmente, do campo criativo. 
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 filmes assim identificados. No caso dos filmes dos anos de 1970, tratava-se de uma opção 

estética pelo desprendimento, pela avacalhação, pelo radicalismo e pelo pioneirismo - uma 

obra só poderia estar à margem se almejasse estar no centro, o que não era, claramente, a 

intenção desse conjunto. É essa manutenção ideológica que Helena costuma frisar quando 

perguntada sobre o cinema marginal (ela diz preferir o termo cinema de invenção). 

  No entanto, com relação a recusa do termo para com seus filmes, a justificativa é 

bastante atualizada. Helena Ignez não enxerga incoerência entre abdicar das narrativas 

convencionais e, ao mesmo tempo, desejar estar em salas de cinema comerciais, ver seus 

filmes disponíveis em plataformas de locação e, principalmente, contar com recursos 

financeiros consideráveis para realizar seus filmes (o que impacta na profissionalização de 

sua produção). Seu cinema é filiado ao experimentalismo e, como vimos, não tem receios 

em aderir à politização das pautas contemporâneas, mas não há, claramente, o desejo de 

estar a margem da estrutura cinematográfica. 

 Logo, é na estética fílmica, especificamente dos filmes da Belair e de Sganzerla, que 

podemos localizar as influências que Helena Ignez assume e que são detectáveis em sua 

filmografia. Ainda que grande parte dos raccords da Belair tenha sido incorporada à 

exaustão pelo cinema mainstream (como o jump cut, a interpelação do espectador, a 

inclusão de recursos visuais e sonoros da cultura pop e a predileção pelo anti-heroísmo, para 

citar apenas alguns), é bastante explícita a filiação da direção de Helena aos filmes que 

protagonizou sob a direção de Sganzerla. 

 A partir dessa constatação, elencamos as principais correspondência entre o cinema 

da Belair e de Sganzerla e o dirigido por Helena Ignez: a precedência dos anti-heróis e das 

figuras desviantes; a incorporação da cultura pop à narrativa; a atuação experimental; o 

gosto pela ironia e do deboche; e, por fim, a localização de mecanismos alternativos de 

produção dos filmes. 

 A precedência dos anti-heróis é patente e estrutural na direção de Helena Ignez: em 

todos os seus filmes ficcionais, o protagonismo é da figura divergente, rompendo com a 

expectativa canônica do bom-mocismo e da benevolência34. Em Canção de Baal, o jovem 

Brecht é uma figura adjeta, que passa a maior parte do tempo sob efeito do álcool, é 

misógino (assedia sexualmente e violenta mulheres), não possui modos de convivência 

mínimos e sua risada, alta e pronunciada a plenos pulmões, causa repulsa. Descrevemos 

 
34 Aqui, cabe ressaltar que o protagonismo do anti-herói é um recursos do cinema moderno. 
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 outros dos recursos visuais que amplificam a caracterização anti-heroica de Baal no item 

2.1, o maior anti-herói da diretora. 

 Em Luz nas Trevas, o novo Bandido, além da sua antecedência criminosa, traz 

consigo as deformações subjetivas próprias do sujeito contemporâneo: é vaidoso e anseia 

pela midiatização da própria imagem; sente-se incompreendido e injustiçado, o que o 

impede de fazer qualquer autocrítica; deseja exercer sua vocação artística de modo 

narcisístico; julga-se com uma inteligência acima da média e não constrói vínculos, salvo 

por conveniência (que é o caso de sua relação com Madame Zero). Em Ralé, ainda que o 

personagem de Ney Matogrosso, o Barão, não se defina pelo banditismo, ele descreve seu 

passado como de libertinagem e uso intenso de drogas; no presente, como que para se 

redimir, funda uma seita religiosa baseada em um chá alucinógeno; pode-se sugerir, ainda 

que em grau bem menor de transgressão, o protagonismo de um personagem gay em uma 

narrativa que opta por não desenvolver de forma explícita a temática LGBTQIA+. Por fim, 

o anti-heroísmo é patente em Inácio de A Moça do Calendário, cuja personalidade morna, 

egoísta e alienada estará bastante descrita no capítulo 4. 

 A incorporação da cultura pop é outro ponto de tangência entre os filmes de Helena 

Ignez e os da Belair e Sganzerla. O tom de almanaque juvenil do filme de Sganzerla é 

replicado em muitos dos filmes de Helena, nos quais destacamos principalmente: a direção 

de arte kitsch (O Poder dos Afetos, Luz nas trevas, O Poder dos Afetos), excertos de histórias 

em quadrinhos ou anuência ao estilo (Luz nas Trevas), a importância da paisagem urbana 

acelerada e violenta durante os deslocamentos dos personagens (Luz nas Trevas, A Moça 

do Calendário), a referência à urgência e à violência do contemporâneo (Luz nas Trevas, A 

Moça do Calendário), a paisagem sonora pop, com locuções radiofônicas confusas e 

sensacionalistas (A Moça do Calendário, Luz nas Trevas), a presença de personagens pop 

do mundo real, como apresentadores de TV (ou suas vozes), bandas, músicos ou atores do 

teatro alternativo.  

 A atuação experimental é, sem dúvidas, o que há de mais compartilhado entre os 

filmes dirigidos por Helena Ignez e os da Belair e Sganzerla, e talvez seja mais preciso 

apontar que não se trata de uma opção estética-dramática, mas sim da coluna mestra que 

sustenta os filmes, e sem a qual as obras seriam radicalmente outras. 

 Estamos nomeando de atuação experimental o conjunto de interpretações que 

confrontam os procedimentos oferecidos como mímesis de tudo que é trivial ao mundo do 

espectador. Guimarães e Oliveira (2021, p.56) descrevem que a atuação experimental ainda 
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 é apontada relacionalmente ao cinema industrial, ou seja, o ator experimental é sempre o 

outro que não o naturalista do sistema dos estúdios. Os autores percorrem com rigor 

conceitual os indícios da atuação experimental dispersos ao longo das histórias do cinema, 

e não cabe nesta tese reproduzir tal raciocínio, mas apenas o suficiente para que possamos 

afirmar sua presença nos filmes dirigidos por Helena Ignez e os da Belair. 

 Em determinado momento da pesquisa, a redação deste capítulo nos pareceu uma 

repetição do anterior (Vínculos e abordagens), e o gatilho para essa impressão foi 

precisamente a descrição das atuações que refutavam o naturalismo, ou seja, as 

experimentais. Minuciar as influências de Brecht, Artaud e sistematizar os princípios do 

cinema afetivo-performativo nos levou a reconhecer tal conjunto como a fonte conceitual 

da atuação experimental. Foi necessário refazer a estrutura textual de modo que um 

(Filiações) pudesse se dedicar às origens do que está descrito no outro (Vínculos), ou seja, 

o primeiro focado no presente e o segundo, no passado, No entanto, os capítulos não se 

furtam às semelhanças e algumas passagens se repetirão para colaborar com a clareza e o 

desenvolvimento das argumentações. 

 Ainda que uma significativa quantidade de procedimentos experimentais tenha sido 

incorporada ao cinema industrial, e que o espectador a que se referiam Brecht, Artaud e os 

cinemas modernos não seja mais o mesmo (o contemporâneo domina boa parte dos 

mecanismos de ilusão e é sobrecarregado pela hiperprodução de imagens), a mobilização 

da afecção ainda é a principal ferramenta procedimental da atuação experimental.  

 Guimarães e Oliveira descrevem a ética do ator experimental como a que é destinada 

a “sacudir a relação entre espectador e cinema do espetáculo, composta muitas vezes de 

passividade [...], instalando o choque, o estranhamento, o desnorteamento, a náusea e a 

repulsa [...] (2021, p.59)”. Tal descrição vai ao encontro tanto do cerne do cinema afetivo-

performativo quanto do que descrevemos a respeito dos filmes dirigidos por Helena Ignez. 

A repulsa a Baal, a coreografia espontânea em Ossos, a excitação promovida pela dança de 

Maya e Nastia em O Poder dos Afetos e a quebra de expectativa ocasionada pela abrupta 

inserção de sequências musicais nas quais Ney Matogrosso (Ralé, Luz nas Trevas) e Inácio 

(A Moça do Calendário) performam subitamente são exemplos de limites que o 

experimental avança em relação ao cinema canônico. 

 O gosto pela ironia é uma semelhança que se dá no campo do texto e do recrutamento 

das referências que cada espectador carrega para a experiência fílmica, e o mote “quando a 

gente não pode fazer nada, a gente avacalha” traduz bem a predisposição ao deboche. Os 
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 protagonistas de Luz das Trevas e Canção de Baal carregam uma ironia sarcástica, quase 

pueril, durante todo o decorrer de suas narrativas, ainda que alternadamente a modulem com 

outras afecções, como o ressentimento (Luz nas Trevas) e a provocação (Baal). A obsessão 

pela juventude e pela própria imagem do Bandido de Luz nas Trevas o transforma em uma 

metralhadora narcisística e debochada incansável; um provocativo - alguns diriam birrento 

- Baal causa desconforto pela sua falta de modos nos jantares e no convívio com outrens, 

nos quais faz questão de debochar o tempo todo. 

 As personagens que Helena Ignez interpreta na Belair também são irônicas, 

debochadas, com comportamentos ora infantis, ora animalescos, mas sempre provocativos. 

O andar de Helena Ignez em Copacabana, Mon Amour é único, um balançar que mescla 

atrevimento e sedução, como quem não tem medo do que pode vir a acontecer. Sua frase 

icônica - “eu tenho horror a pobre” - primeiro nos faz rir, mas em seguida, em função de 

sua repetição massiva, provoca certo desconforto. Quando Ângela Carne Osso (A Mulher 

de todos) diz “que sabe dar carinho” maliciosamente olhando em direção a câmera, ou 

quando, em um super-close, ri e declama “você é um boçal”, claramente debocha dos 

homens com quem interage.  
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 Imagem 14: Ângela Carne e Osso 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

Por fim, sugerimos o modo de produção como mais uma filiação possível de ser 

detectada entre os filmes dirigidos por Helena Ignez e a produtora Belair. Aqui, no entanto, 

a semelhança é reservada para obras específicas da diretora: aquelas que não puderam 

contar com financiamento, como Ossos, Feio, eu? e Canção de Baal. Uma vasta gama de 

pioneirismo e ousadia estética pode ser creditada à Belair, como a impressionante produção 

de seis filmes em cinco meses (ESTEVÃO,2018, p.61). As marcas dessa urgência - 

imposta pela repressão militar - se refletem na estética dos filmes da Belair, que lança mão 

de locações reais e espontâneas e da inclusão de transeuntes compondo a figuração em 

quadro e, por vezes, até interagindo com o Helena.  
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 Por meio das entrevistas concedidas para esta pesquisa, constatamos que 

Ossos, Feio,eu? e Canção de Baal foram realizados sem nenhum orçamento. Para 

fazer Baal, Helena Ignez nos conta que usou a estrutura do Festival da Serrinha, no 

qual ministrava uma oficina de atores, para gravar o seu primeiro longa: 
 

Então, eu já estava com Luz nas trevas: a volta do bandido da luz 
vermelha em editais, [...], e aí eu senti que eu precisava ter um filme 
antes, não daria pra ficar esperando, o Luz nas Trevas que era um filme 
com orçamento maior. Então eu escolho Canção de Baal, pelo amor que 
eu tinha, tenho a esse texto dele [...]. Fiz por isso, fiz pelo texto que eu 
amava, e também por causa de uma locação sensacional que eu tinha 
encontrado através do Zé Celso, que me apresentou o Fábio Delduque, 
com quem eu tenho trabalhado constantemente como diretor de arte e 
quando eu vi a primeira vez a fazenda do Fábio eu disse aqui Baal 
moraria [...].  É um filme que foi feito sem nenhum orçamento, não tinha 
dinheiro nenhum, foi uma luta pra fazer o Baal mesmo, um desejo muito 
grande e aí quando eu encontrei o set, ai eu disse esse filme vai se 
desenvolver maravilhosamente bem, mas só que eu não tinha como fazer 
ao mesmo tempo. O Fábio tinha me convidado para fazer um workshop, 
no Festival de Serrinha, [...], e aí eu fiz uma malandragem, desse 
workshop eu fiz um filme, então as pessoas que se inscreveram pra 
trabalhar no workshop, trabalharam no filme.  

 

Barbara Vida, produtora de Helena Ignez há quase uma década, nos relata que 

percebe certa urgência na diretora em realizar seus filmes - “quando ela quer filmar, ela 

tem que filmar”, o que nos leva, novamente, a noção de contemporâneo de Agamben 

(2009). Em Ossos, Helena aproveita sua ida a um festival no Ceará e aciona sua rede de 

contatos na cidade, que incluía Marcelo Ikeda, cineasta e professor da UFC. Ikeda narra, 

não sem espanto, a habilidade de Helena em construir um roteiro coletivamente, junto aos 

alunos da Universidade, a partir de objetos que se encontravam no local. Durante as 

filmagens, realizadas num tour de force e em apenas três dias, Helena direciona algumas 

sequências, mas deixa claro que o que deseja é a espontaneidade do momento. 

É bastante razoável pensar que essa segurança em filmar em condições precárias 

vem da experiência adquirida durante as filmagens da Belair - um contexto que, além de 

restrições estruturais, ainda colocava em risco a segurança da própria equipe, em função 

da repressão instaurada no país à época. A rede de apoio ao redor de Helena Ignez, formada 

por amigos do teatro e do cinema, pela família (todas as suas filhas trabalham no cinema; 

seu genro, André Lopes Guerreiro, é um dos seus parceiros criativos mais longevos) e por 

uma variada sorte de admiradores de seu trabalho (que inclui desde gerações de alunos e 

professores de cinema até moradores do seu bairro) é um recurso que a diretora utiliza 

sabiamente a seu favor. A experiência ímpar de Helena na Belair, aliada a reverência que 
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 todo o cinema brasileiro lhe presta, acabam por mitigar algumas dificuldades estruturais e 

permitem que a diretora dê vazão a seus ímpetos criativos com regularidade. 

 
3.2. Sobre as comparações com Rogério Sganzerla 
 

Quando questionada sobre a as semelhanças e diferenças de seu trabalho com o de 

Rogério Sganzerla, Helena Ignez é enérgica em dizer que o marido é sua referência criativa 

máxima e insuperável, cuja obra e legado ela se dedica, incansavelmente, a preservar e 

divulgar pelo mundo. No entanto, também é firme ao reconhecer que há evolução nas 

práticas e nas temáticas de seu trabalho quando comparadas às dos filmes realizados na 

Belair – e, taxativa, responde sem titubear: “é óbvio que evoluiu, se passaram mais de 30 

anos35”.  

A comparação entre os trabalhos de Helena Ignez e o de Rogério Sganzerla não é 

fortuita, ainda que a perspectiva temporal trace uma linha objetiva entre eles. Como 

descrevemos há pouco, a franja da estética da Belair é latente nos trabalhos de direção de 

Helena, ora por referências explícitas, ora como a recorrência da auto-referência (descrita 

no tópico 2.3 desta pesquisa), estimulando comparações entre os estilos. E, claro, o 

casamento longevo entre Helena e Rogério e a pública militância da diretora pela divulgação 

e preservação da obra do marido (antes mesmo de seu falecimento, em 2004) tornam a 

hipótese de influência mútua bastante razoável. 

 Luz nas Trevas – a volta do Bandido da Luz Vermelha, lançado em 2010, provocava 

essa tônica comparativa desde a sua pré-produção, uma vez que a primeira versão do roteiro 

foi escrita por Rogério Sganzerla, que a deixou como herança à Helena ainda em vida. 

Ademais, o fato de o filme ser uma continuação d´O Bandido da Luz Vermelha (1969), 

primeiro longa-metragem de Sganzerla e referência canônica para o cinema brasileiro, já 

alimentava enorme expectativa tanto no público cinéfilo quanto na imprensa. O capítulo 4 

apresentará um detalhado cotejo entre os dois Bandidos – o de Sganzerla e o de Ignez –, 

mas cabe, neste ponto, uma síntese da comparação realizada entre as obras.  

Ainda que as denúncias da exclusão, do subdesenvolvimento e da marginalidade 

sejam explícitas em ambos os filmes, as direções diferem, em especial porque a forma 

fílmica adotada por Sganzerla não mais impacta a ponto de se configurar como crítica - 

Helena mantém a forma fílmica ágil, lúdica e pop, mas incorpora complexidade à existência 

do Bandido. Helena transforma o lacônico Bandido de 1968 em um homem verborrágico, 

 
35 Ver entrevista completa transcrita como Anexo a esta tese. 



 

 

72 
 
 com questões existenciais e vaidades típicas da contemporaneidade. Se em 1968 o Bandido 

esculhambava de forma anárquica, em 2010 ele torna-se um ser ressentido. 

A segunda obra que provoca a comparação entre o trabalho de Helena Ignez e 

Rogério Sganzerla é A Moça do Calendário (2018), que também será analisado em detalhes 

no capítulo 4, mas sobre o qual é possível, desde já, tecer algumas comparações estilísticas 

entre as direções.  

O filme nasce da lapidação de Helena para um roteiro de Rogério Sganzerla escrito 

em 1987 e inspirado em cinco36 contos do escritor carioca Luis Antonio Martins Mendes. 

Segundo Mendes37 , foram dezenas de horas de conversa com Sganzerla até a primeira 

versão de um roteiro para curta-metragem38. Inscrito em um edital cuja seleção foi 

abruptamente interrompida, o material permaneceu junto aos pertences de Mendes até 2015, 

ano em que o escritor decide entregá-los 39 à Helena Ignez. 

Helena Ignez cita como inevitável as alterações no roteiro original, considerando 

que Sganzerla almejava um curta-metragem, enquanto Helena planejava um longa-

metragem. Não havia outra solução a não ser expandir o texto40 e, portanto, submetê-lo a 

um novo dorso narrativo. Diz Helena em entrevista a esta pesquisa em 2019: “A Moça do 

Calendário ao mesmo tempo que vinha uma história inacreditável do Rogério, mas era uma 

história que ele tinha feito um curta, então faltava preencher tudo em volta dos 

personagens” 

A versão original, quando comparada a de Helena Ignez, nos dá certa noção do 

empenho feito pela diretora para ampliar a história de modo a manter o equilíbrio de 

referências a Sganzerla e, ao mesmo tempo, conduzir a necessária atualização do roteiro, 

dada a considerável dose de machismo e de temas ultrapassados (como a preservação da 

virgindade da mulher) do texto de Sganzerla. 

A principal operação de modernização realizada por Helena Ignez se dá pela 

inserção da pauta feminista na trama, o que acabou por tornar “feminista” um recorrente 

 
36 No filme de Helena Ignez são localizáveis apenas referências a quatro dos cinco contos: A eterna 
virgindade de Do Carmo foi excluída da versão da diretora. 
37 Em entrevista pessoal concedida a esta pesquisa em junho de 2019. 
38 Em entrevista pessoal concedida a esta pesquisa em junho de 2019, Luis Antonio Martins 
Mendes alega que o roteiro original, atribuído nos créditos do filme de Helena somente a Sganzerla, 
também é de sua coautoria. Porém, além do depoimento do escritor, não foi encontrado (até o 
momento) nenhum documento que corrobore tal informação - ainda que as referências aos contos 
de Mendes, tanto no filme de Helena quanto no roteiro original (na versão a que tivemos acesso), 
sejam explícitas e literais. 
39 Informação concedida na mesma entrevista supracitada, e também é descrita em Haddad (2016). 
40 Informação obtida em entrevista pessoal concedida a esta pesquisa em junho de 2019. 
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 adjetivo atribuído ao filme nas críticas e resenhas de lançamento, estímulo alimentado ainda 

pelas entrevistas em que Helena Ignez reforça esse atributo. 

A compleição de Iara como agente que traz Inácio para o debate de consciência 

classista (ainda que não o convença) é a veia mais explícita desse discurso feminista. Há, 

pelo menos, mais uma: o fato de a personagem ser o centro de gravidade do conjunto 

temático que trata da reforma agrária deixa em segundo plano a performance estilo pin-up 

de Iara. Sem o debate político comandado pela personagem de Djin Sganzerla, prevaleceria 

a hiperssexualização na caracterização de Iara. A despeito do repertório visual aludir ao 

caráter sensual da personagem (o figurino, a pose, o corpo nu), Helena consegue destacar a 

atuação política de Iara até o derradeiro final, quando profere a frase “a terra fica no nome 

da mulher, e disso eu não abro mão”.  

Cidinha, namorada da Inácio, mesmo não contracenando com a Iara em nenhuma 

sequência, faz com ela o par temático do feminismo41 em A Moça do Calendário. No roteiro 

de Sganzerla, a personagem é uma dona de casa à espera do primeiro filho e submissa a 

Inácio, o oposto da Cidinha concebida por Helena Ignez. No filme, a primeira fala de 

Cidinha é, justamente, um discurso repleto de dados que descrevem a situação de misoginia 

e opressão vivenciada pelas mulheres, e no qual o tom de voz deixa claro as suas 

indignações. Suas reações diante da indiferença e do deboche de Inácio a constroem fora da 

curva da submissão, da tristeza, da vingança ou da abdicação, afecções comumente 

associadas, nas narrativas tradicionais, à figura feminina que tem a atenção lhe negada. O 

estar à vontade de Cidinha durante o sexo não se dá em função de um male gaze, e o êxtase 

que vivencia não é alcançado por Inácio em nenhum momento do filme. Talvez por isso lhe 

dedica, o mecânico, tanta hostilidade. 

A contraposição entre o tratamento destinado à sexualidade dos homens e o 

destinado às mulheres também corrobora para a temática da sexualidade seja componente 

do discurso feminista do filme, algo improvável no roteiro de Sganzerla.  Na Clínica Nova 

Genética, a ala de tratamentos masculinos é uma mescla de hospital psiquiátrico com espaço 

militar, numa diegese que alude, em muitos, aos filmes pornográficos. Os médicos e 

enfermeiras relacionam-se com os pacientes (visivelmente perturbados) de forma assediosa 

e violenta, remetendo a uma masculinidade clichê. Trata-se da passagem em que o roteiro 

 
41 Uma observação se faz importante nesse trecho. Há uma entrevista em que Helena Ignez utiliza o termo 
“par opositivo” para se referir a Iara e Cidinha. Não reproduziremos essa adjetivação pois, na nossa 
compreensão, não há oposição entre as personagens, na medida que não sabem da existência uma da outra 
nem estabelecem uma disputa entre si. Ao contrário: Iara e Cidinha atuam como personagens condutoras do 
tema do feminismo nos núcleos do filme em que circulam. 
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 de Sganzerla, o conto original de Mendes e o roteiro filmado por Helena mais guardam 

semelhanças, e talvez por isso também seja a sequência mais próxima de uma estética 

excessivamente fantasiosa.  
 

3.3. O contexto presente 
 

Este subcapítulo se dedica a descrever o contexto socioeconômico dos filmes 

dirigidos por Helena Ignez - o do cinema brasileiro contemporâneo - sob a ótica da 

desigualdade entre o trabalho das mulheres e dos homens. Se um dos objetivos desta tese é 

compreender as faces da direção de Helena de forma a ampliar os diálogos com outras 

filmografias, se torna fundamental compreender o tempo histórico de produção das obras. 

Nesse sentido, desenvolveremos como contexto duas alíneas: uma ampla, que 

verifica o estado atual do registro do trabalho das cineastas brasileiras e o impacto dessa 

informação (ou de sua falta) na construção das identidades, e uma abordagem quantitativa, 

acerca da participação das mulheres na produção cinematográfica recente, levantamento que 

vem se tornando corrente para a constatação das diferenças no campo e pautando o 

desenvolvimento de ações reparativas.  

Sustentando essa contextualização, está a mobilização crescente, nas últimas 

décadas, pelo resgate e pela organização histórica dos trabalhos das mulheres nas artes e, 

portanto, também do cinema. Tratando especificamente do caso brasileiro, esse ocultamento 

sistemático há pouco tempo foi revogado, a partir da iniciativa das pesquisadoras Karla 

Holanda e Mariana Tedesco em Feminino e plural: mulheres e cinema brasileiro42. Na 

introdução, Holanda e Tedesco justificam a urgência frente à lacuna histórica: 
Se há pouquíssimo anos praticamente se ignorava a atuação das mulheres 
na história, na teoria e na crítica do cinema, essa indiferença foi ficando 
insustentável. (...) A verdade é que há toda uma história construída, se 
considerarmos que a história do cinema contemplou, praticamente, apenas 
a parte masculina, o que tem feito emergir muitas mulheres do cinema, 
não somente diretoras. O terreno é muito vasto, ainda há muito a ser 
ocupado, a ser compreendido (HOLANDA; TEDESCO, 2017, p.10-14). 
 

Ainda sobre trabalho das mulheres perpassa a questão da invisibilidade, ou a 

indiferença da sua presença em um espaço, ação nomeada por Honneth (2011) como “mirar 

a través” (olhar por meio de, em tradução livre), em que o conceito de ver se relaciona ao 

de reconhecer e identificar. A representação de modelos sociais contemporâneos, a 

 
42 Há de se citar dois trabalhos pioneiros: o de Heloísa Buarque de Holanda em Quase 

catálogo: realizadoras de cinema no Brasil 1930-1988, publicado em1989, e As musas da matinê, 
de Elice Munerato e Maria Helena Darcy de Oliveira, publicado pela Rioarte em 1982. 
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 configuração de novas práticas do fazer fílmico e até a história do cinema estarão 

comprometidas se perdurar a baixa participação das mulheres na produção cinematográfica. 

Ao renegar essas representações, negamos também o reconhecimento e a construção de 

identidades.  

Holanda e Tedesco (2017) reúnem artigos que resgatam e organizam o trabalho das 

cineastas brasileiras desde o primeiro cinema, uma compilação que constata que “o que foi 

publicado até agora é mínimo se comparado ao papel desempenhado por ela, em diversas 

funções, na cinematografia nacional (HOLANDA; TEDESCO, 2017, p.09).” Chama-nos a 

atenção, no entanto, a semelhança entre algumas passagens das vidas das cineastas que 

compõem o livro: a interrupção das trajetórias das diretoras em função da necessidade de 

construir ou sustentar famílias, o que “parece ser uma característica do cinema de autoria 

feminina (HOLANDA, 2017, p.53)”. Helena Ignez também se retira da vida profissional 

durante a década de 1980 para dedicar-se à criação das filhas Djin e Sinai Sganzerla.  

Essa apuração, a qual é razoável pensar que se estende a diretoras de outras 

nacionalidades, nos alerta que, por maiores que sejam os esforços para resgatar os trabalhos 

das cineastas mulheres, se impõe um fato lamentável: muitos potenciais simplesmente não 

foram concretizados, e não há evidências históricas que possam alterar esse quadro. Para 

citar apenas dois casos em Holanda e Tedesco (2017): Olga Futema declara que abandonou 

a direção para assumir um trabalho que lhe permitisse pagar as contas e os investimentos 

nos filhos (p.56), e Gilda Bojunga, a despeito de formação similar a de diretores de seu 

tempo, constatou que sua condição de gênero foi impeditiva para realizar seu primeiro 

longa-metragem (p.42).  

Em notório e polêmico ensaio, intitulado Por que não houve grandes artistas 

mulheres? a historiadora da arte Linda Nochlin defende: 
Na realidade, nunca houve grandes mulheres artistas, até onde sabemos, apesar 
de haver algumas interessantes e muito boas que ainda não foram suficientemente 
investigadas ou apreciadas, como não houve também nenhum grande pianista de 
jazz lituano ou um grande tenista esquimó, e não importa o quanto queríamos que 
tivesse existido (...). Na verdade, o milagre é, dadas as esmagadoras chances 
contra as mulheres ou negros, que muitos destes ainda tenham conseguido 
alcançar absoluta excelência em territórios de prerrogativa masculina e branca 
como a ciência, a política e as artes (NOCHLIN, 2017,p.07). 

 

O que Nochlin defende, ao longo do ensaio, é que há limites objetivos para os 

resgates históricos, e reconhecer que a equiparação entre os gêneros, no campo da história 

da arte, não será possível - justamente pela eficiência das opressões em reprimir, simbólica 

e materialmente, as agências criativas das mulheres. Reconhecer a materialidade desta 
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 impossibilidade, para Nochlin, elucida a importância de concentrarmos esforços no presente 

e no futuro, na eliminação das barreiras que limitaram a concretização do potencial de 

milhares de mulheres. O registro do trabalho das cineastas cumpre uma agenda de 

reorganizar o passado, mas sobretudo o de referenciar as gerações futuras. 

 

É preocupante a assimetria na quantidade de filmes dirigidos por mulheres quando 

comparada aos homens, com clara vantagem masculina, o que pode ser verificado pela 

consulta a maior parte das bibliografias destinadas às histórias do cinema. Em 2018, a New 

York Film Academy publicou a versão (mais) atualizada do documento que apresenta os 

dados sobre a representatividade de gênero na indústria cinematográfica estadunidense, 

tanto no âmbito da representatividade narrativa (personagens protagonistas e não-

protagonistas) quanto de equipe técnica. No ano de 2017, dos 250 filmes produzidos pelos 

chamados “The big 6”, ou seja, os seis maiores estúdios comerciais dos EUA, 89% foram 

dirigidos por homens, 83% escritos por homens e 96% fotografados por homens, isso apenas 

para citar três funções do cinema.  

 
Imagem 15: Porcentagem de participação das mulheres em funções do cinema estadunidense. 

 
Fonte: New York Film Academy. 

 

 Em maio de 2019, a Agência Nacional do Cinema publicou os dados sobre 

participação das mulheres na produção audiovisual brasileira durante os anos de 2015 e 

2018, o que a agência intitulava como parte de “um esforço para obter paridade de gêneros”.  

No ano mais recente do levantamento (2018), 72% dos filmes nacionais de longa-metragem 

lançados comercialmente foram dirigidos por homens, 60% dos roteiros escritos por homens 

e 83% fotografados por homens. 
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 Imagem 16: Porcentagens das participações das mulheres nas funções do cinema brasileiro, 

 
Fonte: Dados do Diretório de Obras Brasileiras da Ancine. 

 

 O quadro brasileiro de participação das mulheres na direção, roteiro e direção de 

fotografia é bastante similar ao quadro estadunidense, com discreto movimento em direção 

a equidade no cenário nacional. Em perspectiva histórica ampliada, os dados da Ancine 

apontam que, dos 240 filmes nacionais de longa-metragem de maior bilheteria entre 1995 e 

2018, apenas 21% foram dirigidos por mulheres. Aqui, faz-se pertinente citar que 1995 dá 

início à Retomada do cinema brasileiro, período no qual há ingresso significativo de 

diretoras mulheres na produção de longas-metragens (NAGIB,2012, p.17). 

 No que tange à exibição, Gimenez (2020, p.1507) verificou, a partir dos dados da 

Ancine, que entre os 91 filmes nacionais que tiveram mais de um milhão de espectadores 

entre os anos de 1995 e 2019, somente 11 (12,1%) foram dirigidos por mulheres. 

 Pode-se inferir que há um ciclo vicioso que atribui aos homens os cargos de maior 

decisão criativa no cinema, o que faz com que adquiram mais experiência e, novamente, 

assumam outros cargos diretivos em outros filmes. A intervenção das políticas públicas e 

das ações reparativas destinadas a assegurar a participação de mulheres é, neste sentido, o 

caminho mais efetivo para reduzir essa disparidade. 

 

 Estava prevista, para este capítulo, uma análise do desempenho e do financiamento 

dos filmes dirigidos por Helena Ignez, uma vez que alguns contam com recursos públicos. 

No entanto, no Diretório de Obras Brasileiras (banco de informações sobre os filmes 
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 nacionais, com dados provenientes do Sistema Ancine Digital e do Sistema de Controle de 

Bilheteria), apenas A Moça do Calendário está com a base completa –sabe-se que Ralé e 

Luz nas Trevas também foram lançados em salas comerciais e utilizam recursos públicos e, 

portanto, deveriam constar no banco. Abaixo, as informações contidas no Diretório sobre A 

Moça do Calendário: 
Imagem 17: Dados de desempenho de A Moça do Calendário. 

 
Fonte: Diretório de Obras Brasileiras da ancine 

  

 A ANCINE disponibiliza a Listagem de Filmes Brasileiros lançados 1995 a 2018, 

na qual é possível identificar o público, a renda e o número de salas dos filmes nacionais 

lançados no período de 1998-2018. Nele, identificamos, além da não correspondência entre 

o Diretório e a listagem, informações de três filmes dirigidos por Helena Ignez: A Moça do 

Calendário, Ralé e Luz nas Trevas. 

 
Imagem 18: Desempenho comercial dos filmes de Helena Ignez. 

 
Fonte:  Listagem de Filmes Brasileiros lançados 1995 a 2018 da Ancine. 
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  Considerando que as políticas públicas são subsidiadas por dados organizados e 

demandas constatáveis, é preocupante a inexistência de informações de 09 dos 11 filmes de 

Helena Ignez no único banco de dados públicos do cinema nacional. Não foi possível inferir 

se a ausência é derivada de uma falha do Diretório ou do não envio dos dados por parte da 

Mercúrio Produções. Há também de se considerar que os curtas e médias metragens ainda 

não possuem, no âmbito da Ancine, nenhum tipo de catalogação - Helena Ignez dirigiu três 

curtas-metragens (A reinvenção da rua, A Miss e o dinossauro e Ossos) e dois médias-

metragem (O poder dos afetos), o que dificulta a análise destes materiais no âmbito da 

exibição, das premiações e participações em festivais, etc. 

Diante deste quadro de desequilíbrio entre o trabalho de homens e mulheres do 

cinema brasileiro, a trajetória de Helena Ignez como diretora ganha mais relevância. Helena 

dirigiu e roteirizou todos os seus onze filmes – ainda que em alguns tenha dividido funções 

com outras pessoas -, assumindo plenamente o comando criativo de suas obras. Mesmo não 

estreando em circuitos comerciais – as exceções são Ralé, A Moça do Calendário e Luz nas 

Trevas – seus filmes percorrem com êxito festivais e competições nacionais e 

internacionais43. Quase todas as suas obras contam com recursos de incentivo público44, 

porém a ausência do financiamento não se mostra impeditivo para realização de seus filmes, 

como apontam as entrevistas de Marcelo Ikeda e Barbara Vida (ambas anexas a esta 

pesquisa); Vida descreve em sua fala a percepção de uma certa urgência, em Helena Ignez, 

por atender ao impulso de filmar. Ossos e Feio, eu?, por exemplo, foram filmados em uma 

espécie de tour de force entre amigos, estudantes universitários e voluntários. Canção de 

Baal foi filmado aproveitando a estrutura de uma oficina ministrada por Helena Ignez; e A 

reinvenção da Rua foi realizado com recursos próprios da Mercúrio Produções. 

Por fim, cabe registrar um evento de suma importância para a divulgação e 

preservação dos filmes dirigidos por Helena Ignez: desde março de 2020, 08 de seus 11 

filmes45 estão disponíveis gratuitamente na SPCine Play, a única plataforma pública 

brasileira de streaming audiovisual. Antes deste feito, o acesso aos filmes da diretora se 

dava, para o público em geral, em exibições em festivais ou mostras presenciais e/ou on-

line ou em exibições no Canal Brasil; para esta pesquisa, a Mercúrio Produções concedeu 

 
43 O currículo de premiações da Mercúrio Produções está como anexo desta tese. 
44 Essa afirmação é verificável por meio das cartelas iniciais dos filmes. No entanto, no Diretório de Obras 
Brasileiras da ANCINE, portal que reúne as informações financeiras e de desempenho dos filmes nacionais, 
apena A Moça do Calendário está listado como financiado por recursos públicos. Possivelmente há uma 
defasagem de informações do Diretório. 
45 Ainda não estão disponíveis na plataforma os seguintes filmes: Fogo baixo, alto astral (2021), Fakir 
(2019), A Moça do Calendário (2018) e Ralé (2016). 
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 acesso aos arquivos dos filmes por meio da plataforma Vimeo, a mesma que a produtora 

utiliza para o envio de materiais a festivais e mostras que desejam exibir os filmes dirigidos 

por Helena Ignez.  

Helena Ignez é uma diretora que assume protagonismo em um espaço ainda hostil 

ao trabalho das mulheres. Seus filmes, no campo estético-narrativo, optam pela negação ao 

establisment e com isso enriquecem a história do cinema brasileiro, mas sua posição como 

uma das poucas mulheres cineastas a filmar com frequência deve causar preocupação no 

campo. Em entrevistas, Helena Ignez tem reivindicado com frequência por igualdade de 

gênero, usando de seu lastro para o apoio às pautas reparativas no cinema. 
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 Capitulo 4 – Análise dos filmes A Moça do Calendário, Ralé e Luz nas Trevas 

  

 Durante o percurso desta pesquisa, tanto para atender a participações em congressos 

e entrega de artigos quanto para a própria evolução do trabalho, alguns filmes dirigidos por 

Helena Ignez foram analisados individualmente - ainda sob a crença, descrita anteriormente, 

de que a soma das unidades poderia levar a um panorama estilístico do todo, ou seja, às 

estratégias de Helena como diretora.  

 A despeito dessa metodologia não ser mais adotada por este trabalho, 

especificamente após a qualificação, as análises realizadas continuam a mostrar pertinência, 

tanto por apontar possibilidades fecundas para textos posteriores quanto para sugerir alguns 

percursos que, percebemos, não mais dialogam com o panorama construído. Três dessas 

análises individuais comporão este capítulo – que será textualmente oscilante, dada a latente 

diferença metodológica e temporal entre as análises: A moça do Calendário, Ralé e Luz nas 

Trevas. Ainda que em menor detalhamento, os demais filmes de Helena foram comentados 

ao longo dessa tese, cobrindo toda a filmografia de Helena Ignez como diretora até 201846. 

 Homogeneidade, de certo, não é um termo aplicável à filmografia de Helena Ignez. 

Desafiando o clichê da trajetória evolutiva – que trata a carreira artística como um gráfico 

crescente em direção a um clímax -, os filmes de Helena se alternam em formatos, gêneros 

e métodos de produção. Enquanto Luz nas trevas (2010) contou com certo conforto 

orçamentário e espaço na mídia, seu sucessor, Feio,eu? (2013) nasce de uma provocação da 

atriz Barbara Vidal47 à Helena, é filmado com recursos próprios. Ossos (2014) só é filmado 

graças a rede de apoio que Helena mobiliza (estudantes de cinema e voluntários) no Ceará, 

resultando no mais anárquico de seus filmes. Ralé (2016), seu oitavo filme, já usufrui de 

sua estabilidade e reconhecimento como diretora, e conta com apoio de editais públicos, 

iniciando a sequência de três longas produzidos consecutivamente48. 

 Nesta mesma toada de experimentação, ao longo da pesquisa e da produção de textos 

foram colocados à prova alguns caminhos de análise, ajustando-os aos aspectos que, em 

nossa leitura, mostravam-se como predominantes em cada filme. Ralé, por exemplo, em 

função de certo apelo que, ainda que não possa ser chamado de comercial, levou o filme a 

 
46 Em 2019 Helena lança Fakir, documentário de longa-metragem, e em 2020, Fogo baixo, alto-astral, curta-
metragem realizado no auge da pandemia da covid-19, com Helena Ignez isolada em sua casa junto à família. 
47 A entrevista completa com a atriz Barbara Vidal está como anexo a essa pesquisa. Barbara também é 
produtora de quatro filmes de Helena.  
48 A sequência de longas metragens consecutivos: Ralé (2016), A Moça do Calendário (2018) e Fakir 
(2020). 
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 ocupar considerável espaço na imprensa, apontou uma conjuntura oportuna para 

analisarmos como a crítica cinematográfica dos principais veículos de comunicação se 

relacionaria com a direção de Helena Ignez. Já Luz nas Trevas traz, inevitavelmente, o peso 

de ser a continuidade d´O Bandido da Luz Vermelha, e aproximar-se dessa vida pregressa 

nos pareceu primordial para a pesquisa. Posteriormente, diante do convite de uma 

publicação internacional, cotejar os trabalhos de direção de Helena Ignez e Rogério 

Sganzerla frente a um público estrangeiro fortaleceu esse caminho. 

 Destacamos a análise de A Moça do Calendário, na qual foi realizado o mergulho 

mais abrangente dessa pesquisa, no qual foram rastreados (os muitos) factuais extra-

diegéticos (notícias de jornal, textos políticos, outros filmes etc.) sugestionados pelas 

imagens e sons em tela. Originalmente, ao ser apresentada à banca de qualificação, a análise 

continha quase cem páginas; para esta versão final, ela foi bastante reduzida, ainda que seja 

a mais extensa do conjunto.  

 Há de se registrar que essas abordagens não são as únicas possíveis. Ralé, por 

exemplo, facilmente poderia ser deslocado em direção a pautas contemporâneas como a 

ecologia e as tradições dos povos originários; ou protagonizar um exercício de cinefilia e 

metalinguagem, com suas referências a Truffaut, Tsai Ming Liang e Rogério Sganzerla. 

Para A Moça do calendário, poderíamos abrir mão da análise estritamente materialista e 

aderir ao mundo dos sonhos de Inácio, construindo uma interpretação surrealista ou 

psicanalítica da obra. Se aqui Luz nas trevas compõe um ensaio comparatista, poderá, em 

outra oportunidade, ter seu rol expressivo de referencias desocultado. A seguir, as três 

analisadas selecionadas para compor este capítulo. 
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 4.1 A Moça do Calendário (ficção, 2018, 86 min) 
 
Capítulo redigido originalmente para apresentação à banca de qualificação em fevereiro de 2020. 
A versão abaixo foi editada. 
 

A Moça do Calendário é frequentemente descrito por Helena Ignez como resultado 

de um trabalho obsessivo (HADDAD, 2016)49. À parte da conceituação psicanalítica do 

termo e interpretando obsessão como um imperativo que conduz à ação, uma excitação 

implacável que pulsa e que não se domina, a fala de Helena é coerente diante da 

prodigalidade de referências com as quais teve de lidar - e outras que escolheu mobilizar - 

ao dirigir A Moça do Calendário. 

Nono filme dirigido por Helena Ignez e lançado comercialmente em 2018 após 

extensa trajetória em festivais nacionais e internacionais, A Moça do Calendário é a 

lapidação de Helena para um roteiro de Rogério Sganzerla escrito em 1987 e inspirado em 

cinco50 contos do escritor carioca Luis Antonio Martins Mendes.  

A despeito de sua origem textual dos anos de 1980, a versão filmada de A moça do 

calendário pode ser compreendida tanto como uma elegia do proletariado quanto um 

diagnóstico crítico das experiências do Brasil que vem se (des)construindo desde 201351 - 

representado, no filme, pelo microcosmo da capital paulistana. Além das referências a 

acontecimentos sócio-políticos pós-2013, a narrativa de A Moça do Calendário é permeada 

pelo diálogo incisivo com as filosofias clássica e contemporânea e com os movimentos 

anticapitalistas, especialmente aqueles em evidência no contexto urbano periférico, como o 

movimento dos trabalhadores rurais sem-terra, o feminismo, o movimento negro e os 

movimentos de acolhimento a refugiados. A intertextualidade52, veremos, é um princípio 

estrutural do filme de Helena Ignez. 

A sinopse de A Moça do Calendário é singela frente à coleção de temas e 

personagens que se coadunam para construir um quadro agudo dos acontecimentos recentes 

do Brasil. A coluna que conecta as proposições de Helena para o filme é, sem dúvida, a 

rotina frustrada de Inácio, desde seus deslocamentos pela cidade até suas sestas não 

autorizadas durante o expediente na oficina Barato da Pesada. Contudo, os derivados dessa 

 
49 Em entrevista pessoal concedida a esta pesquisa em abril de 2019, Helena usa tom similar, classificando 
seu trabalho no filme como “de uma metodologia intensa”.  
50 No filme de Helena Ignez são localizáveis apenas referências a quatro dos cinco contos: A eterna virgindade 
de Do Carmo foi excluída da versão da diretora. 
51 As manifestações de junho de 2013 têm sido estudadas como fundamentais para compreensão dos eventos 
políticos recentes do Brasil, fortemente guiados por tendências conservadoras.  
52 Nota de atualização: com o desenvolvimento da pesquisa, o ermo intertextualidade foi substituído por 
“inventário do cotidiano” e “ auto-referência”. 
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 rotina - a relação da classe trabalhadora com o espaço público, as jornadas em subempregos, 

a impaciência como humor predominante - e a constelação de personagens que compõem 

essa rotina é o que sustenta, às vezes em matiz de reforço, às vezes de confronto, os discursos 

polifônicos em A Moça do Calendário. Ao reconhecer a heterogeneidade do tecido social, 

Helena adere ao fundamento bakthiano de simultaneidade de vozes sem hierarquia ou 

julgamento entre elas. Ainda que exista o protagonismo das personagens de Inácio e Iara, 

suas performances não tratam das angústias íntimas ou de abstrações afetivas, mas de uma 

enunciação histórica cujo tom vai da denúncia social aguda ao didatismo anti-naturalista. 

Para compreender essas derivações, propõe-se uma investigação por meio dos eixos 

que surgem a partir dos ajustes que Helena Ignez articula entre os elementos diegéticos 

(espaço, tempo e narrativas) e os acontecimentos político-sociais do país. São eles: a 

politização dos espaços; a crítica à intelectualidade; a crítica apropriação primitiva (ou a 

pauta do feminismo); a atualização do debate político da reforma agrária e o tédio profundo 

como comportamento de resistência  

Por fim, antes de adentrarmos à análise do filme, vale salientar que A Moça do 

Calendário nos sugere que a relação entre as indústrias automobilísticas e as causas 

proletárias é um tema caro ao cinema nacional desde o final dos anos de 197053. 

Desenvolvem esse mote filmes como Greve! (João Batista de Andrade, 1979), 

Trabalhadores: Presente! (João Batista de Andrade, 1979), Greve de Março (Renato 

Tapajós, 1979), Braços cruzados, máquinas paradas (Sérgio Toledo e Roberto Gervitz, 

1979), Linha de montagem (Renato Tapajós, 1981) e o já citado ABC da greve (Leon 

Hirszman, 1990). Em uma perspectiva comparatista ampliada, a temática da greve ainda 

pode incluir Eles não usam Black Tie (Leon Hirszman,1981) e Peões (Eduardo Coutinho, 

2004).  

 

A politização dos espaços 
 

A Barato da Pesada, oficina e ferro-velho em que Inácio trabalha, pode ser 

compreendida como um lugar-soma de duas modulações distintas de relações laborais 

constituídas no cerne do capitalismo tardio, uma espécie de analogia à esquizofrenia que é 

o espaço de trabalho contemporâneo. Na oficina, mesclam-se a interação corpo-máquina, 

 
53 Também por questões metodológicas, não será possível desenvolver essa análise comparativa durante este 
trabalho. 
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 típica da estruturação industrial fordista centrada em linhas de montagem, com a insistência, 

por parte do personagem Celso, o patrão, na captura da subjetividade de seus funcionários, 

ou seja, a busca pela indexação da motivação à lógica de aprimoramento da produção 

(ALVES, 2018). 

Essa hipótese é verificável, em primeiro lugar, por meio da dúbia performance do 

patrão: Celso exerce a autoridade adotando táticas oriundas das crenças toyotistas54, sob a 

forma da imposição de uma integração afetiva-comunicativa entre seus subordinados e o 

trabalho executado, bradando chavões como “espírito de equipe!”, “produtividade”, 

“projeto!”, “iniciativa!” e “motivação!”. Contraditoriamente, Celso não abandona o 

comportamento panóptico55 típico da sociedade disciplinar, ainda que o capitalismo tardio 

tenha camuflado tal onipresença pela introjeção da fiscalização: o “sou o patrão de mim 

mesmo!” que Celso brada é um dos pilares da sociedade do desempenho, que alimenta a 

expectativa de auto-superação como ferramenta de aumento da produtividade e da 

fiscalização. A sociedade do cansaço substitui o esquema negativo da proibição ao detectar 

que o não-poder produz, a certa altura, o efeito de bloqueio; adota-se, então, o esquema 

positivado, o espaço para o poder, para o “yes, we can!”.  

 

 
54 Gestado no final dos anos de 1970 tendo como referência os métodos de produção da indústria 
automobilística, o toyotismo (termo derivado de Toyota Motor Company, tradicional marca japonesa de 
veículos) se apresenta como uma “nova materialidade do capital na produção, um novo espaço-tempo para a 
exploração da força de trabalho adequado a nova fase do capitalismo global (ALVES,2018)”, um atributo 
organizacional que descontinua a mecanização do trabalhador do taylorismo-fordismo (um modelo de linha 
de produção ultra-especializada) e opera por meio da captura da subjetividade, utilizando ferramentas prática-
discursivas (como exercícios em grupo e disposição intelectual) para aprimorar os processos de produção de 
qualquer bem, e não apenas do automóvel. Para Alves (2018), no contexto de precarização das relações de 
trabalho, essa mobilização afetiva contribui para minimização das tensões envolvendo a consciência de classe 
– e, portanto, sedimenta a hegemonia do capitalismo. 
55 Jeremy Bentham concebe, no século XVII, o panóptico como um mecanismo aplicável a qualquer espaço 
em que “queira-se manter sob inspeção um certo número de pessoas (BENTHAM, 2008, p.19)”, tendo como 
princípio a onipresença do olhar vigilante que leva, a posteriori, Michel Foucault a desenvolver o conceito de 
sociedade disciplinar. 
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 Imagem 19: Comportamentos panóptico x sociedade do desempenho 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

O segundo ponto que permite a verificação dessa contradição tipicamente 

contemporânea é o espaço físico da oficina: decadente, suja e amontoada, a Barato da 

Pesada é uma conformação de local de trabalho que, em um século de tendências 

higienizantes e descartáveis, caminha rumo ao desaparecimento. Na Barato, assistimos aos 

mecânicos trabalhando em conserto de carros velhos, intercalando momentos de 

morosidade que denunciam o iminente fim daquela atividade. 

 
Imagem 20: Funcionários da Barato da Pesada em momentos de morosidade 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

A Barato da Pesada pode ser lida como uma síntese representativa dos espaços 

destinados à manutenção e recuperação de bens materiais, e que estão cada vez mais 
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 apartados de suas aplicações primárias em função de um modelo de produção que fomenta 

a sua própria obsolescência. São identificáveis três sequências que ironizam e materializam 

essa verificação de obsolescência - protagonizada, no filme, pela figura da indústria 

automobilística.  

A primeira é a em que Diego, Inácio e Grande Otelo, os três colegas de oficina, saem 

a passeio em um carro velho que, em poucos minutos, se furta de funcionar, obrigando-os a 

saírem a pé, à noite, em busca de conserto no inóspito centro de São Paulo. Trata-se da única 

sequência do filme em que a classe trabalhadora está dentro de um carro - em A Moça do 

Calendário, as personagens mais pobres se deslocam a pé, ônibus ou bicicleta.   

A relação dos funcionários da oficina com o objeto carro é um ciclo de incumbências 

desgastantes: são explorados por um espaço de manutenção e descarte de veículos, mas são 

impedidos de usufruir da função mais trivial do objeto, o deslocamento. Ao mesmo tempo, 

o carro é símbolo de status para o personagem de outro estrato social - o intelectual francês 

que frequenta tanto a Barato quanto os debates da ONG. Os carros de A Moça do Calendário 

atuam como uma insígnia de valores radicalmente opostos, que varia conforme a condição 

social de quem o detém: aos pobres, o carro é um entrave ao deslocamento, uma fonte de 

gastos ou um motivo de exploração laboral; ao intelectual burguês, um capricho, uma 

referência material de status. 

Na segunda sequência indicadora da obsolescência, temos o patrão Celso 

declamando: "em 1959 nasce a indústria automobilística no Brasil. Empresas multinacionais 

se instalam na região do Grande ABC". A frase é de uma das cartelas de ABC da Greve, 

documentário de Leon Hirszman (1990) que, montado sob uma estrutura narrativa de 

confronto, contextualiza e valoriza a luta grevista56, algo impensável no contexto da Barato 

da Pesada. Hirszman explica, em entrevista cedida em 1979, que o filme tinha “por objetivo 

principal servir à causa dos grevistas que, em sua opinião, adquiriam naquele momento 

consciência inédita de sua força política (Itaú Cultural, 2019)”.  

Há, então, a ressignificação da cartela do filme de ABC da Greve: o texto, que 

originalmente localizava econômica e historicamente a diegese das greves metalúrgicas dos 

anos de 1970, regride, com o estilo bufão de Celso, para um tom publicitário-institucional 

inócuo, oposto ao do documentário de Hirszman. Essa inversão de sentido provocada, 

 
56 “Em entrevista concedida no dia 3 de abril de 1979, publicada apenas em 1990 com o título O Espião de 
Deus1, Hirszman explica que a realização do documentário [...] tem por objetivo principal servir à causa dos 
grevistas que, em sua opinião, adquiriam naquele momento consciência inédita de sua força política (Itaú 
Cultural, 2019)”. 
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 somada às imagens do cemitério de ferro-velho que sucedem a fala de Celso, materializam 

mais um indício do deslocamento da Barato da Pesada: se em 1959 nascia a indústria 

automobilística no Brasil, em 2011 já se documentavam57 as consequências da crise 

econômica mundial na produção e consumo de veículos. A sequência, iniciada em tom 

circense, rapidamente se desloca para uma curva de melancolia. Ainda que nos dois filmes 

as sequências requisitem a atenção para uma problemática da classe trabalhadora, elas não 

operam pela mesma afecção: Hirszman presentifica a opressão a ser combatida, mas ainda 

sob o escopo de uma curva de ascensão econômica daquele setor. Já Helena Ignez, a 

despeito de usar exatamente o mesmo texto, constata a letargia de um presente ainda 

opressor, mas em evidente declínio - não por extinção, mas por substituição. 

A terceira e última sequência que materializa a obsolescência e a anacronia da Barato 

da Pesada é aquela cuja montagem alterna planos do ferro velho com planos dos 

funcionários da oficina, e sobre a qual as vozes off dos funcionários trazem dados sobre a 

sociedade do automóvel:  
 

VOZ OFF DE DIEGO 
 

[...] numa sociedade baseada no automóvel, 90% da poluição é causada 
pelos carros. Praças são cortadas por avenidas, túneis soterram rios. O 
ritual burguês de passagem para a vida adulta passou a ser a carteira de 
habilitação - e dois anos a menos de vida por conta da poluição. O 
transporte coletivo perde seu espaço. Nessa idolatria, quanto mais novo, 
mais admirável e respeitado será o dono (A MOÇA...2018, 37’30’’).  

 
Não há espaço para a narração sociológica, a voz da autoridade exteriorizada à 

diegese, prosódia regular e homogênea (BERNARDET,2003) que atribui institucionalidade 

ao que se vê. Diego, Juan, Grande Otelo e Inácio enunciam as fatalidades de uma indústria 

cujos rejeitos são, simultaneamente, razão da exploração e ativo despertador de 

conscientização do grupo de mecânicos. Alves (2018) descreve o fenômeno da 

conscientização como intrínseco a um processo de captura da subjetividade que não se dará 

jamais pacificamente e que, portanto, será um combate permanentemente em andamento. 

Sobre a coexistência do processo de captura e da conscientização de classe, Alves o descreve 

essencialmente contraditório: 

 
 

57 Segundo relatório do BNDES, publicado em 2011: “No Brasil, o impacto da crise foi observado 
principalmente a partir de outubro, com uma redução nas vendas de 6,7% em relação ao mesmo período de 
2007, e foi acentuado nos dois últimos meses do ano, com quedas de 23,4% e 19,7%, respectivamente (CIARI; 
SILVESTRE, 2011, p.174). 
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 Estamos lidando com uma operação de produção de consentimento ou 

unidade orgânica entre pensamento e ação que não se desenvolve de modo 
perene, sem resistência e lutas cotidianas. Enfim, o processo de captura da 
subjetividade do trabalho vivo é um processo intrinsecamente 
contraditório e densamente complexo, que articula mecanismo de 
coerção/consentimento e de manipulação não apenas do local de trabalho, 
por meio da administração do olhar, mas nas instâncias sócio-
reprodutivas, com a pletora de valores-fetiche e emulação pelo medo que 
mobiliza as instâncias pré-consciência/inconsciência do psiquismo 
humano (ALVES, 2018, p.114). 
 

 

A montagem e a banda sonora compõem uma justaposição que nos assevera que a 

relação dos funcionários com a Barato da Pesada, embora silenciosa e não-conflitiva (não 

se vê, em nenhum momento do filme, funcionários enfrentando diretamente o patrão) não é 

pacífica, resignada ou alienada - pois, se o fossem, não acessaríamos a crítica à indústria do 

automóvel por meio da voz off desses personagens. A atitude recuada e nada arisca de 

Diego, Inácio, Grande Otelo e Juan diante do comportamento abusivo de Celso é mobilizada 

pelo medo da dessocialização (ou seja, o desemprego), o que não impede a assunção da 

postura crítica do grupo - ainda que exista um esforço, por parte de Celso, por uma 

solicitação de envolvimento afetivo que, em teoria, minimizaria o potencial de 

conscientização dos subordinados. Nas palavras de Gramsci “o operário continua, 

‘infelizmente’, um homem e, inclusive [...] durante o trabalho pensa demais ou, pelo menos, 

tem muito mais possibilidade de pensar, principalmente depois de ter superado a crise de 

adaptação (GRAMSCI, 1984, p. 388)”. 

Podemos inferir que três sequências elaboram, portanto, o automóvel como símbolo 

da decadência do modelo econômico centrado na desigualdade de classes, no consumo 

excessivo e na obsolescência programada. Na primeira sequência (a do passeio frustrado), 

temos uma classe trabalhadora que não consegue se deslocar em carros, é explorada pelas 

ramificações da indústria automobilística e, ao mesmo tempo, será uma das primeiras a 

sofrer as implicações da reestruturação desta indústria. Na segunda sequência (a citação ao 

filme de Hirszman), temos a atualização de uma referência histórica: um texto que descrevia 

a curva de ascensão econômica do setor industrial adquire, por meio da caricaturização e da 

montagem, contornos melancólicos diante do declínio dessa mesma indústria. Já na terceira 

sequência, a negação da narrativa sociológica em prol da voz off elucida que há uma chave 

de consciência das personagens que questiona o círculo ao qual estão conectados. 

O deslocamento tempo-espaço da oficina Barato da Pesada também é da ordem das 

imagens, e é explicitado pela diferenciação cromática e pelos enquadramentos. As 
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 sequências que se desenrolam na oficina (especificamente as situações laborais ou de tensão 

entre equipe e patrão) são apresentadas em preto em branco, como se a informação 

cromática recuasse para ampliar a anacronia que é existência daquele local. Duas exceções 

reforçam o conceito da ausência de cor como deslocamento temporal: o calendário 

idolatrado por Inácio, único objeto a ter cor mesmo nas sequências em preto e branco, e as 

sequências não-laborais, que são os momentos em que os trabalhadores estão em recreação 

ou alimentação. 

 
Imagem 21: Imagens coloridas são uma exceção na oficina 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

A moça do calendário é o mecanismo que ativa, em Inácio, uma espécie de sonho-

transe, um distanciamento da realidade para o local de encontro com seu objeto de desejo 

(e, curiosamente, também de expiação dos conflitos com os quais não consegue lidar na 

vida real). A cor, atributo exclusivo do calendário, é um portal da vitalidade para Inácio e, 

para a Helena Ignez, mais uma ferramenta de expansão intertextual.  Não poderia ser fortuito 

o vermelho, cor que carrega simbologias antagônicas como libertação, opressão, paixão e 

vigilância - “cor de Eros, o vermelho vivo contém ardor e beleza, juventude, força impulsiva 

e generosa, ou seja, poder vitalizador (BARROS, 2006, p.202)”. 

O figurino da moça do calendário se conecta a duas personagens interpretadas por 

Helena Ignez, reforçando a intertextualidade como elemento constitutivo do filme. A 

primeira é Sônia Silk, de Copacabana, Mon Amour (Rogério Sganzerla, 1969)58, um dos 

sete filmes produzidos pela Belair, a efêmera e profícua produtora de Helena Ignez, Rogério 

Sganzerla e Júlio Bressane. Contudo, ainda que ambas personagens tenham ancestralidade 

 
58 Não é a primeira vez que Helena Ignez cita a personagem: em Ralé e em O poder dos afetos a homenagem 
à Sonia Silk se repete. 
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 e vivências fincadas na pobreza59, as referências se esgotam na visualidade, já que Iara é o 

oposto da fera oxigenada: é engajada politicamente em prol da reforma agrária e feminista 

(“terra tem que ficar no nome da mulher, se não for assim eu nem quero”), enquanto Sonia 

Silk sonha em cantar na Rádio Nacional, tem identidade múltipla e difusa (GARCIA, 2018) 

e tem “horror, horror a pobre”. 

 
Imagem 22: Iara (Djin Sganzerla) e Sonia Silk (Helena Ignez) 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

A segunda referência, mais sutil, é à Ângela Carne Osso, de A Mulher de Todos 

(Rogério Sganzerla, 1969). No filme de Sganzerla, a personagem Doktor Plirtz, interpretada 

por Jô Soares, grita em êxtase (grifo nosso) o que é, também, um ponto comum entre Ângela 

Carne e Osso e Iara: 

 
DOKTOR PLIRTZ 

 
- Eu vou fazer um documentário com vocês todos da África no meu 
próximo safari. Ângela, todo mundo em preto e branco e só você 
em tecnicolor, Ângela! Vou mandar uma brasa, você agora é uma 
das dez mais! (A MULHER...1969, 1’05’’) 

 

O vermelho do vestido da moça do calendário expande sua associação ao emblemar 

grupos alinhados à esquerda, como os partidos comunistas (e, no Brasil, o Partido dos 

 
59 Há de se salientar que a ascendência de Sonia Silk é incerta, e pode tanto ter origem de uma princesa 
ocidental quanto de uma escrava negra acorrentada no navio, incluindo em sua narrativa ainda uma família 
que era “muito, muito rica” (GARCIA, 2018).  O fato é que Sonia Silk, no presente de Copacabana mon 
amour, mora em uma favela carioca e tem “família subindo pelas paredes da fome”.  
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 Trabalhadores) e movimentos sociais, como a FLM (Frente de Luta por Moradia) e o MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), do qual a personagem Iara participa.  

O fato de a personagem ser uma militante do MST e posar para um calendário remete 

a um episódio similar “do mundo real” e de curiosa repercussão, datado de 1997,: Débora 

Rodrigues, à época uma integrante do MST e moradora de um assentamento do Rio Grande 

do Sul, assina contrato com a revista Playboy, estreando a capa de outubro daquele ano 

como “a sem-terra mais bonita do Brasil”.  

Ainda sobre o deslocamento da Barato da Pesada, os enquadramentos nesta locação 

denotam asfixia entre espaço e ação - as personagens, ainda que estejam em trabalho, 

aparecem como excesso, apertados nos limites dos planos, encostados em grandes objetos 

ou realizando movimentos lentos, como se não devessem estar ali. 

 
Imagem 23: Enquadramentos da oficina 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

Essa asfixia gera uma morosidade também nos discursos, e os primeiros minutos do 

filme apontam que a defasagem é de ciência dos personagens. Para isso, Helena Ignez 

mobiliza o geógrafo Milton Santos para compor a fala do personagem Grande Otelo, 

adaptando parte do texto O tempo nas cidades. Comparemos os trechos – primeiro a fala de 

Grande Otelo e, em seguida, o texto de Santos (grifos nossos): 

 
 

GRANDE OTELO 
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 - A cidade é o palco de atores os mais diversos. Alguns se movimentam em tempos 

rápidos e tempos lentos. Tempo rápido é o tempo das indústrias, dos indivíduos 
hegemônicos. A economia pobre trabalha nas áreas onde as velocidades são lentas. 
Os pobres vivem dentro das cidades sob os tempos lentos, no sentido que não há 
uma materialidade que favoreça o tempo rápido (A MOÇA..., 2018, 5’58’’). 
 
 
A cidade é o palco de atores os mais diversos: homens, firmas, instituições, que 
nela trabalham conjuntamente. Alguns movimentam-se segundo tempos rápidos, 
outros, segundo tempos lentos, de tal maneira que a materialidade que possa 
parecer como tendo uma única indicação, na realidade não a tem, porque essa 
materialidade é atravessada por esses atores, por essa gente, segundo os tempos, que 
são lentos ou rápidos. Tempo rápido é o tempo das firmas, dos indivíduos e das 
instituições hegemônicas e tempo lento é o tempo das instituições, das firmas e dos 
homens hegemonizados. A economia pobre trabalha nas áreas onde as 
velocidades são lentas. Quem necessita de velocidades rápidas é a economia 
hegemônica, são as firmas hegemônicas. É para esta classe que tem significação 
uma avenida como a dos Bandeirantes, ou estradas como a dos Bandeirantes e a 
Anhanguera, que são estradas que sobretudo interessam aos agentes hegemônicos e 
às pessoas ricas que usam melhor, do seu ponto de vista, essas estradas. Do 
aeroporto ao centro da cidade vai-se muito depressa, criam-se condições materiais 
para que o tempo gasto na viagem seja curto. Já entre os bairros vai-se mais devagar, 
no sentido de que não há uma materialidade que favoreça o tempo rápido 
(SANTOS, 2002, p.22).  

 
Algumas sequências seguintes, as reflexões de Santos retornam aos diálogos do 

filme, desta vez coletivamente: 

 
GRANDE OTELO 

- O tempo pode ser encarado das mais diversas maneiras: o tempo 
cósmico, o tempo histórico e o tempo existencial. O tempo histórico é 
objetivo, pois a história é testemunha. 

 
INÁCIO 

- Então, brother, sem o homem não há tempo, pois a história é testemunha. 
 

JUAN 
- O tempo cósmico! 

 
PERSONAGEM SEM NOME 

- O tempo histórico! 
 

DIEGO 
- O tempo existencial 

 
GRANDE OTELO 

- Existencial! 
 

DIEGO 
- Porque o tempo é social! (A MOÇA...., 2018, 15’06’’ min) 
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 O tempo pode ser encarado das mais diversas maneiras; eu, como não 

sou filósofo, repito, apenas vou tomar alguns filósofos como ponto de 
partida, como ajuda na minha conversa. Eu lembraria, por exemplo, o que 
li em Baillard, quando ele divide o tempo em três tipos: o tempo cósmico, 
o tempo histórico e o tempo existencial. O tempo cósmico, da natureza, 
objetivado, sujeito ao cálculo matemático; o tempo histórico, objetivado, 
pois a História o testemunha, mas no qual há cesuras, em vista de sua 
profunda carga humana; e o tempo existencial, tempo íntimo, 
interiorizado, não externado como extensão, nem objetivado, é o tempo 
do mundo da subjetividade e não da objetividade. Mas, esses tempos todos 
se comunicam entre eles, na medida em que o tempo é social. 
Parafraseando Heidegger, para quem sem o homem não há tempo, é 
desse tempo do homem, do tempo social contínuo e descontínuo, que não 
flui de maneira uniforme, que temos de tratar. E é por aí que se vê que 
esses diversos tipos de tempo convergem e divergem. Convergem na 
experiência humana e divergem na análise (SANTOS, 2002, p. 22).  

 

Santos desenvolveu trabalhos fundamentais sobre a invisibilidade e o caos que as 

grandes cidades atribuem às periferias, defendendo a luta, sobretudo, por “uma civilização 

da comunhão, da compaixão, da solidariedade, da emotividade não escondida (MACIEL, 

2017)”. Ofertar um curso sobre tempo era um desejo de Santos (2002) - afirma, inclusive, 

que ter resignificado o tempo foi o grande trunfo do taylorismo e do fordismo, retirando-lhe 

a subjetividade e o resumindo a uma operação matemática. Talvez por isso o “pensar o 

tempo” atravesse seus escritos sobre urbanismo, cidades e desigualdade social e, a partir 

disso, tenha atraído a atenção de Helena na recomposição do roteiro de A moça.  

A referência explícita que Helena Ignez inclui no roteiro filmado de A Moça do 

Calendário pode nos indicar que o tempo é um tensionador da diegese do filme. Na oficina 

Barato da Pesada, tempo se (con)funde com o espaço, e a materialidade do ferro velho 

configura-se como um indício visual do excesso do tempo morto do local – há “a 

deformação do espaço quando observado do ponto de vista do tempo e do tempo quando 

observado do ponto de vista do espaço (JAMESON, 2011, p. 190)”. O espaço e o tempo 

são, para os trabalhadores da oficina, muito mais definidores de suas subjetividades que a 

modulação empenhada pelo patrão. Nesse sentido, e inspirados pelo texto de Santos, ocorre-

nos a possibilidade de fazer uma tríade espaço (oficina) versus tempo (lentidão) versus 

comportamento (subjetividade) que remete à exposição metafísica de Immanuel Kant 

(1980), para quem espaço e tempo, ainda que inseparáveis, não são conceitos, mas intuições.  
 
O espaço não é um conceito discursivo ou, como se diz, um conceito 
universal de relações das coisas em geral, mas sim uma intuição pura. [...] 
O tempo não é um conceito discursivo ou, como se diz, um conceito 
universal, mas uma forma pura da intuição sensível (KANT, 1980, p.39-
47). 
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Para os funcionários da oficina, é perceptível que há uma afasia entre o trabalho que 

executam, o discurso do patrão e as tendências de suas próprias subjetividades, por isso 

vivenciam o tempo de forma lenta. Mas, para o patrão Celso, existe um outro tempo, um 

tempo que é uma ferramenta de domínio, poder e diferenciação, e que é um tempo rápido 

como são os das hegemonias. Essa intuição sensível a que Kant se refere pode ser conjugada, 

em A Moça do Calendário, à materialidade da desigualdade social como cerne do 

capitalismo tardio, e que é, portanto, a chave que permite que esses dois tempos distintos 

coabitem a Barato da Pesada. 

 

A partir deste ponto, analisaremos a politização de duas locações: o Bar do Luiz e o 

apartamento comunitário, espaços que imantam a maior parte das inserções dos debates 

sócio-políticos em A Moça do Calendário. Ainda que essa abordagem temática não apareça 

nos contos de Mendes ou no roteiro original de Sganzerla, ela ocorre de maneira vigorosa 

no filme de Helena Ignez.  

O Bar do Luiz é espaço de entroncamento dos núcleos de A Moça do Calendário:  

lá frequentam os protagonistas Inácio e Iara, Airtu, as militantes do MST, os trabalhadores 

da oficina (Diego, Juan, Grande Otelo), além das Matriarcas de Pindorama60. Comandado 

por Luiz, padrinho de Iara, o bar é ambiente de debate, expiação e nostalgia política - uma 

Ágora encapsulada no centro paulistano. Também é a partir do bar que assistimos ao que 

parece ser uma manifestação similar às que ocorreram entre 2013 e 2017 na cidade de São 

Paulo, informação que pode ser inferida especificamente pela banda sonora, que reproduz 

tiros, gritos de multidão e sirenes policiais, um conjunto descritivo típico desse tipo de 

ocorrência.  

A postura impávida de Inácio, Luiz e Airtu (o núcleo do bar) diante da manifestação 

nas proximidades do bar dá a entender que se trata de uma ocorrência que não mais 

surpreende ou gera debate, a despeito de Airtu ser frequentador de um ambiente politizado 

(o apartamento comunitário), como veremos a seguir. 

Essa leitura também pode ser feita a partir da aleatoriedade do diálogo que se 

desenrola entre os três amigos nessa sequência, no momento da manifestação: Airtu narra 

sua passagem pela prisão na ditadura e o papel da igreja em sua soltura, classificando o 

 
60 Desenvolveremos a análise das Matriarcas de Pindorama ao final deste capítulo. 
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 ateísmo moderno como infarto da alma; em seguida, a conversa se direciona para uma 

brincadeira entre amigos e abandona-se qualquer intenção de debate político. A comparação 

entre as duas falas de Airtu (a do apartamento e do bar) constrói, em alguma medida, uma 

crítica à incoerência entre discurso e ação: 

 
AIRTU (SEQ. APTO COMUNITÁRIO) 

 
- Agradável pra caralho, né? Ser escritor, um intelectual. Você fica aí, 
anotando tudo...Desde que não seja no nosso próprio rabo que tá em jogo. 
Essa é uma coisa que acontece com vocês...escritores...intelectuais... Não 
sentem porra nenhuma, desde que não tenha nada a ver com a arte de 
vocês! (A MOÇA...., 2018, 29’12’’) 
 

AIRTU (SEQ. BAR DO BARATA) 
 
- O ateísmo moderno, ele torna a vida sem sentido. É o infarto da alma. 
Vou falar pra você: quando eu vivia na clandestinidade, quem me 
protegeu, quem me tirou da cadeira foi um frade. Na ditadura eu era tido 
como meliante, fui fichado na minha cidade como tipo de hábitos 
alternativos (A MOÇA...., 2018, 34’05’’).  
 

 

A conexão da primeira parte do diálogo (“quando eu vivia na clandestinidade...”) com 

a diegese do filme não se sustenta ao permanecer no depoimento em primeira pessoa e ao 

não avançar para o debate contemporâneo – no caso, a manifestação que ocorria diante do 

bar. Logo, essa fala de Airtu, focada na romantização do passado de tortura, pode ser lida 

como uma crítica do filme ao afastamento da classe intelectual da realidade material das 

manifestações que se proliferaram a partir de 2013. Tal crítica já nos tinha sido apresentada 

na sequência anterior, ironicamente, pelo personagem de Airtu, em diálogo com o escritor 

do apartamento comunitário, e será analisada no tópico destinado ao apartamento 

comunitário. 

É justamente esta característica de liberdade com moldura de progressismo político, 

convenientemente resguardada pela superficialidade (afinal, o local é um bar), que atribui 

ao Bar do Luiz uma potência modificadora da personalidade de Inácio. Trata-se do único 

espaço não-onírico no qual a personagem consegue, em palavras, expor suas angústias e 

expiar seus desejos - Inácio quase nada fala durante sua jornada na oficina, é lacônico e 

indiferente com a namorada Cidinha, canhestro e debochado com as demandas médicas, 

seco e interruptivo na conversa com os amigos, cafajeste e classista com a moça do 

calendário. Entretanto, quando está no bar, Inácio discursa articuladamente, profetiza que o 

ponto de guinada de sua vida está por chegar (a demissão), depois ri abertamente do 
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 fechamento da oficina, brinda ao abandono da namorada, desabafa e expia seu sadismo 

contra o patrão. Sua incomunicabilidade se esvai e um outro Inácio vem à tona. 

Já para Luiz, o dono do local, o bar é arena de militância e nostalgia, e é em sua 

televisão que acessamos a primeira inserção do mundo extra-diegético no filme, logo nos 

primeiros minutos: emocionado, Luís convida Inácio a assistir ao discurso de outro Luís, o 

Luiz Inácio. Juntos, assistem a um vídeo das históricas greves do ABC paulista61. Enquanto 

isso, Luiz profere a Inácio uma fala esperançosa por mudanças, crente num projeto ético 

que está por vir pelo amadurecimento do partido62. Inácio, secamente, discorda de Luiz, e 

diz que o "povo está preocupado com a fome, isso sim", e termina o assunto com a sentença: 

"o Brasil é sério, mas é surrealista63”. Luiz atua como representante de certa ala sebastianista 

da esquerda brasileira, ainda apegada ao contexto dos movimentos operários dos anos de 

1970, à figura de uma liderança diferenciada da política tradicional e a um conceito estrito 

de política, dependente de vinculação partidária. Já Inácio pode ser identificado com o 

comportamento cético que vem alimentando a despolitização64 da sociedade brasileira 

desde, pelo menos, a crise econômica mundial de 2008, com seu ápice em 2013.  

Em alguma medida, Luiz e Inácio representam dois dos comportamentos típicos da 

esquerda moderada brasileira, universo que recepciona, sob o espectro da coalisão 

democrática, discursos populistas, radicais, liberais e messiânicos. O Bar do Luiz pode ser 

compreendido como esse cruzamento que, envolto em áurea vanguardista, aceita a 

diversidade de núcleos do filme, sem, no entanto, configurar-se como um espaço de efetiva 

ponderação ou enfrentamento. 

 

Se compreendemos o Bar do Luiz com uma espécie de Ágora encapsulada, o núcleo 

do apartamento comunitário pode ser comparado à Acrópole, mais pela pelo isolamento do 

que propriamente pela característica de fortaleza ou grandiosidade. É do alto do apartamento 

 
61 Embora seja possível identificar que as imagens exibidas são da greve operária dos anos de 1970 e da figura 
de Lula, não há como afirmar se são imagens jornalísticas ou de algum filme específico. É possível tratar-se 
de ABC da Greve, uma vez que o filme será citado em algumas sequências adiante. 
62 Embora não haja referência direta, pode-se inferir que Luiz está citando o Partido dos Trabalhadores, 
gestado no contexto das greves operárias do fim dos anos de 1970. 
63 A frase é creditada, nos arquivos da Revista Época, a Jorge Amado, dita no ano de 1985. 
64 O conceito de despolitização é descrito como um processo que “envolve uma alteração de significados 
políticos na sociedade que, dentro da leitura marxista-gramsciana, corresponde a um distanciamento do 
reconhecimento de uma pessoa ou grupo do seu papel na sua realidade concreta (FERNANDES, 2019, 
p.213)”.  
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 comunitário que o grupo de intelectuais, hipnotizados pelas imagens e distanciados das ruas, 

comentam os acontecimentos políticos do país exibidos na televisão.  

O espaço do apartamento é o reduto em que Helena Ignez personifica algumas 

figuras clichês do debate político65: o anarquista, a professora universitária, a liberal de 

esquerda, o escritor isolado e o intelectual melancólico-saudosista Airtu66. Isolados acima 

do caos, as personagens assistem ao noticiário que cobre as manifestações secundaristas 

ocorridas em São Paulo em 2016 contra a reorganização do ensino médio, o fechamento de 

escolas públicas, a PEC do teto de gastos e projetos conservadores como o Escola Sem 

Partido. 

As falas das personagens do apartamento comunitário esbanjam convicções como 

marca narcisista da indiferença, sem elaborar intelectualmente alternativas ou comentários 

sobre os acontecimentos.  

 

AIRTU 
- Continuo socialista até o último fio de cabelo. Meu plano agora é dar um 
tempo na militância. Estou cansado de viver em comunidade. 
 

Também é nesta locação que ouviremos um diálogo entre Airtu e Sonia e que será 

mais um indício do princípio estrutural intertextual existente em A Moça do Calendário: a 

conexão com os fatos sociais recentes do país. 

 
AIRTU 

 
- Sônia, este apartamento já tá visado! 
 

SONIA 
- Então, você sabe que existe necessidade de produzir, fabricar culpados? 
 

AIRTU 
- Os processos políticos são obras de ficção! A MOÇA...2018, 30’39’’) 

 
 

As falas coincidem com trechos da entrevista de Camila Jourdan ao jornal Folha de 

São Paulo, em 28 de julho de 2014, na qual relata a invasão de seu apartamento por três 

policiais civis na véspera da final da Copa do Mundo de 2014 . Na entrevista, intitulada 

 
65 As identificações foram retiradas dos créditos finais do filme. 
66 Nos créditos, o personagem é nomeado apenas como Airtu, mas se desenvolve suficientemente, ao longo 
do roteiro, para que possamos caracterizá-lo como intelectual melancólico-saudosista. 
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 Acusada de articular atos violentos, professora diz que inquérito é ficção, há frase similar 

ao diálogo entre Airtu e Sonia (grifo nosso):  

 
Sobre as referências constantes a seu nome no inquérito, Camila aponta 
uma razão: "Existe uma necessidade de se fabricar líderes para as 
manifestações. E quem se encaixa muito bem no papel da mentora 
intelectual? A professora universitária. Cai como uma luva, entendeu? [...] 
Do pouco que li, posso dizer que esse processo é uma obra de literatura 
fantástica de má qualidade” (BRISOLLA; VETORAZZO, 2014). 

 

Na mesma reportagem, o jornal descreve que em “mensagens interceptadas pela 

polícia, Bakunin era citado por um manifestante e, a partir daí, o filósofo russo, morto em 

1876, passou a figurar nos autos como potencial suspeito”, o que reforça ainda mais a 

caracterização do processo como uma obra de ficção. Com mandados de prisão 

fundamentados em diálogos telefônicos grampeados, Camila Jourdan, assim como o 

namorado, foi presa por formação de quadrilha e permaneceu presa por treze dias, cinco dos 

quais sem contato com o mundo exterior.  

Em A Moça do calendário, o apartamento comunitário é alvo de uma ação muito 

parecida com a narrada por Camila: a personagem Sônia, ao sair do local, é surpreendida 

por três homens mascarados que a chamam de "professorinha" e jogam-na em um carro. 

Não teremos mais, ao longo do filme, informações de seu paradeiro.  A seguir, trechos de 

duas entrevistas de Camila e a fala da personagem Sônia (grifos nossos): 

 
Por treze dias, a professora universitária Camila Jourdan, 34, permaneceu 
em uma cela no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste carioca. 
[...] 
Ela é uma das protagonistas do inquérito [...] sob a classificação de 
"quadrilha armada", responsabiliza 23 pessoas pela organização de 
ações violentas em protestos. [...] Por volta das 6h de 12 de julho, véspera 
da final da Copa, três policiais civis invadiram o apartamento da 
professora, que estava acompanhada pelo namorado, Igor D'Icarahy, 24, 
com mandados de prisão contra ambos (BRISOLLA; VETORAZZO, 
2014). 
 
Eu fui presa na véspera da final da Copa do Mundo. A porta da minha 
casa foi derrubada – eu estava dormindo – e foi uma prisão extremamente 
agressiva. Os policiais invadiram a minha casa, não tinham mandado de 
busca e apreensão e mesmo assim reviraram a minha casa toda e enfim eu 
fui levada algemada, no mesmo dia que os demais (RIBEIRO, s/d). 
 

SONIA 
- Eu fui presa porque citei em aula teórico político anarquista russo 
Bakunin, morto em 1876. Alegaram subversão e formação de quadrilha. 
Depois disso, eu e ele fomos considerados suspeitos. Eu recebi um 
mandado de prisão. Se não fosse trágico... Cinco policiais invadiram meu 
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 apartamento, e eu fiquei oito dias numa cela, sem nenhuma comunicação 

(A MOÇA...2018, 31’09’’min). 
 

Helena Ignez parece sinalizar, na figura do apartamento comunitário, que há um 

notável descolamento dos intelectuais da realidade material, comportamento que tem sido 

uma crítica apontada como um dos estopins da pós-política. Fernandes (2019) relata a 

necessidade de a classe intelectual progressista estabelecer um campo semântico acessível 

como ferramenta de repolitização qualificada das bases sociais. Comenta, ainda, que “Para 

interpelar alguém é preciso falar sua língua [...] não é mera questão de palavras fáceis ou 

difíceis, mas sim de estabelecer um campo comum de sentido (FERNANDES, 2019, 

p.361)”.  

Em certa medida, as sequências no apartamento comunitário podem ser 

compreendidas como uma crítica, à classe intelectual, a um afastamento de ordem discursiva 

que não permite o estabelecimento de relação entre aqueles que protagonizam “a vida real” 

e o que se debate no campo da militância intelectual.  

 
Apropriação primitiva (ou a pauta do feminismo) 

 

O apartamento de Inácio e Cidinha nos é apresentado nos primeiros minutos de A 

Moça: na cozinha, Inácio realiza uma refeição em frente ao computador enquanto Cidinha, 

passando roupas no mesmo cômodo, tenta estabelecer um diálogo com o parceiro, que lhe 

trata com indiferença. Na tela do computador que suga toda a atenção de Inácio, vê-se 

Médium Mu, personagem de Jorge Loredo no filme Abismu (Rogério Sganzerla,1977).  
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 Imagem 24: Inácio assiste a Abismu enquanto Cidinha passa roupas "para fora" 

 
Fonte: Frame retirado diretamente do filme. 

 

O título do filme nomeia o que há entre o casal: um abismo emocional. No filme 

dentro do filme, um close em travelling do monólogo e dos gestos do médium, os quais 

Inácio imita com preciosismo (saberemos, posteriormente, que está se preparando para um 

ensaio). Enquanto isso, Cidinha lê, em voz alta e enfática, dados sobre a desigualdade de 

tratamento entre homens e mulheres no contexto brasileiro. É possível ouvir a fala do 

médium ecoada pelo computador de Inácio: "estou viajando séculos e séculos para lançar 

luz sobre esse planeta refratário ao progresso!", como que em resposta ao que Cidinha 

declama.  

Além da gritante existência de um problema conjugal, a sequência denota o desigual 

tratamento entre homens e mulheres nos temas do trabalho e do ambiente doméstico, 

operando a performance masculina na linha do controle e da socialização pública e, a 
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 feminina, na linha da subordinação afetiva e do trabalho invisível (BIROLI, 2018). Helena 

Ignez expõe, com o núcleo Cidinha-Inácio, a condição do lar não mais como local de 

recuperação, aprimoramento intelectual ou refúgio emocional, mas como mais um espaço 

mercantilizado para exploração feminina. Em resposta à saída das mulheres para o mercado 

de trabalho (saberemos posteriormente que Cidinha é tradutora intérprete), o lar proletário 

foi transformado em espaço de produção67 em prol da classe dominante. Em A Moça do 

Calendário, Cidinha nos é apresentada passando roupas como forma de ‘bico’ para pagar 

as despesas da casa; seu tempo doméstico é cooptado para gerar tempo livre, bens e/ou 

conhecimento para outrem, fenômeno que a filósofa Silvia Federici denomina como 

‘apropriação primitiva’, originário de meados do século XVI quando “as mulheres 

proletárias se tornaram para os trabalhadores homens substitutas das terras que eles haviam 

perdido (...) e um bem comum de que qualquer um podia se apropriar e usar segundo sua 

vontade (FEDERICI, 2017, p.191)”.  

Dois indícios nos apoiam nesse raciocínio: o primeiro, o fato de Cidinha se auto-

intitular “uber doméstica para conseguir pagar o condomínio”, referência ao recente 

processo de uberização do trabalho, que abrange desde a entrega de refeições até a execução 

de serviços domésticos por demanda, como o realizado por Cidinha. Na uberização:  

 
há uma exploração da mão de obra por parte de poucas e grandes empresas 
que concentram o mercado mundial dos aplicativos e plataformas digitais, 
que tem como principal característica a ausência de qualquer tipo de 
responsabilidade ou obrigação em relação aos “parceiros cadastrados”, 
como são chamados os prestadores de serviços (OLIVEIRA, 2019). 

 

O segundo indício é a peça de roupa que Cidinha está passando, a qual constataremos 

pertencer a Nabil, escritor francês para quem trabalha como tradutora intérprete. A peça 

corrobora com a constatação da apropriação primitiva: o tempo doméstico da mulher é 

cooptado para gerar tempo livre, bens e/ou conhecimento para outrem. O apartamento, para 

Cidinha, constitui-se como uma extensão de seu estado de permanente exploração – e no 

qual, eventualmente, usufrui de efêmeros prazeres, como o sexo, a sinuca e a música. 

A relação de Inácio com o apartamento, bem diferente de Cidinha, é de aflição por 

um partir, mas não se configura jamais como um espaço de exploração de seu trabalho. Nos 

 
67 Ainda esse respeito, Silvia Federici cita que “os três tomos de O capital foram escritos como se as atividades 
diárias que sustentam a reprodução da força de trabalho fossem de pouca importância para a classe capitalista, 
e como se os trabalhadores se reproduzissem no capitalismo simplesmente consumindo os bens comprados 
com o salário (FEDERICI, 2017, p.12)”.  
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 planos em que aparece no local, Inácio está continuamente em movimento exógeno: 

checando as janelas ansiando pelo raiar do dia; ensaiando a vocação artística que almeja um 

dia ser sua profissão; reclamando do modo como Cidinha se comporta durante o sexo; 

deitando no chão em estado de transe ou fuga; andando sem rumo pela cozinha durante a 

madrugada. A personagem de Inácio é queixosa nas falas que profere dentro do 

apartamento, assim como é frugal até em seu descanso: embora seja seu local-dormitório, 

Inácio não sonha quando dorme em casa, reservando tal privilégio e satisfação às sestas na 

oficina, onde encontra a moça do calendário. O diagnóstico clínico, no terço final do filme, 

legitima a instância onírica como espaço do prazer da personagem: “Senhor Inácio, é só na 

fantasia que senhor consegue a completude gozosa”, detecta o médico neuronal. Como leitor 

de Freud68, crê no sonho como a realização de um desejo69. 

 
Imagem 25: Inácio em imagens de fuga do lar 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

Ainda que o apartamento, para Inácio, não se constitua na chave do conforto e da 

recuperação, ele tão pouco se dá na chave da sujeição ou da exploração. Em vista da angústia 

que permeia a face de Inácio quando está nesse espaço, pode-se dizer que a relação da 

personagem com o lar é de desconexão e iminente abandono – há, no entanto, um 

interessante turning point no roteiro, já que ao final do filme é Cidinha quem abandona o 

lar. 

 
68 Em diversas passagens do filme Inácio aparece segurando um exemplar de bolso do livro Interpretação 
dos sonhos, de Sigmund Freud. 
69  Segundo Garcia-Roza (2004, p.59) “Freud apresenta no Projeto seis características que distinguem o 
processo onírico: 1) Os sonhos são realizações de desejos. Esta foi, sem dúvida, uma das descobertas mais 
importantes de Freud e que lhe foi sugerida pelo sonho da “injeção de Irma”, sonhado por ele próprio. Os 
sonhos são processos primários que reproduzem o modelo da experiência de satisfação”.  
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 Portanto, o apartamento de Inácio e Cidinha reproduz, em escala nuclear, a moderna 

divisão sexual do trabalho, que atribuiu o fardo da gerência emocional e operacional do 

espaço doméstico à figura da mulher. Por meio dessa reprodução, a personagem Cidinha 

coloca em cena a contradição que acompanha migração das mulheres para a força de 

trabalho assalariada, movimento que veio desacompanhado da transformação social 

necessária para proporcionar-lhes às uma vida (emocional e fisicamente) mais digna, 

destinando-lhes, ainda, jornadas múltiplas, invisibilidade e baixas remunerações 

(FEDERICI, 2017). 

 
A atualização do debate político sobre a reforma agrária 

 

Embora seja ambientado e problematizado no contexto da metrópole paulistana, a 

questão da reforma agrária é trazida de forma veemente em A Moça do Calendário. Iara, a 

moça que protagoniza os sonhos de Inácio, é apresentada no filme como líder de um núcleo 

do MST no centro de São Paulo - posteriormente saberemos que cresceu no assentamento 

Terra Prometida, localizado em uma das fazendas do pai do mecânico.  

O local aparece em apenas uma sequência, suficiente, porém, para que se torne uma 

fonte de informações sobre o movimento. A começar pelo travelling que percorre o espaço, 

que permite notar uma equipe composta apenas de mulheres. Essa composição cênica tem 

coerência com as pesquisas que apontam que, no MST, existem ações em prol da equidade 

de gênero há pelo menos 30 anos. Gonçalves (2009) levanta como sendo de 1980 a 

organização da 1ª Comissão Nacional de Mulheres do MST, e de 1989 a inclusão de 

diretivas, no regimento do movimento, exclusivamente dedicadas “à luta contra todas as 

formas de discriminação e contra o machismo”. O MST possui, desde o ano 2000, um setor 

exclusivo para debater as questões de gênero, conexão que Helena destaca na frase 

derradeira do filme, proferida por Iara: "quando ganhamos a terra, ela fica no nome da 

mulher, e disso eu não abro mão".  

Na sede do MST em que Iara trabalha, vemos as mulheres preparando cartazes com 

frases típicas de manifestações contemporâneas ("antifa", "reforma agrária já!", "fora 

Temer", "mulheres por moradia")”. Entende-se que, ao ser protagonizada por mulheres 

jovens em atitudes típicas das manifestações recentes (produção de cartazes), a sequência 

adiciona atualidade à imagem do movimento do MST, minimizando a carga de rejeição que, 

durante muitos anos, a classe média destinou ao movimento. 
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  Na parede ao fundo da sala da sede do MST, uma frase do filósofo e professor 

Vladimir Safatle aparece em letras garrafais: "essa é uma estratégia do espírito do tempo 

para levar uma época determinada mais rapidamente ao seu ponto de desabamento". O 

trecho é retirado de uma coluna de Safatle publicada na Folha de São Paulo em 2016, na 

qual o filósofo escreve a respeito da atribuição da filosofia em tempos incertos, fazendo 

referência tanto ao tenso momento político que percorreu aquele ano quanto o debate, de 

igual tensão, sobre a retirada do ensino da filosofia nos currículos escolares secundaristas 
Imagem 26: Sede do MST 

 
Fonte: Frames retirados diretamente do filme. 

 

Pode-se inferir que a interrogação que Safatle se dedica a responder em seu artigo 

("para que serve a filosofia?"), e cuja resposta é justamente a frase "uma estratégia do 

espírito do tempo para levar uma época determinada mais rapidamente ao seu ponto de 

desabamento", pode fazer referência a um tipo de questionamento constantemente 

enfrentado pelo MST, especialmente por suas lideranças alocadas no espaço urbano: "para 

que serve o MST?". Possivelmente, a pintura da frase na parede da sede atenda aos anseios 

advindos desta questão: aos movimentos sociais não caberia, na visão do filme, o 

apaziguamento de seu tempo, mas contribuir para o seu tensionamento até o ponto máximo, 

Nessa mesma lógica, as sequências seguintes trazem informações sobre a reforma 

agrária e o movimento dos trabalhadores rurais sem-terra. Em seguida, mais um exercício 

de intertextualidade que Helena Ignez trava com os acontecimentos de seu tempo: a voz off 

de Iara descreve a invasão da Escola Nacional Florestan Fernandes, a escola de aplicação 

gerida pelo MST, em novembro de 2016. 
 

LOCUTORA NO RÁDIO 
 



 

 

106 
 
 - A reforma agrária um conjunto de medidas que visem a promover melhor 

distribuição da terra mediante modificações de sua posse e uso visando 
atender ao princípio de justiça social e o aumento da produtividade (A 
MOÇA...2018, 115’45’’). 

 
VOZ OFF DE IARA 
 

- Na manhã dessa sexta-feira, cerca de dez viaturas da polícia civil e 
militar invadiram a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, 
São Paulo. Somos um movimento que luta pela democratização do acesso 
a terra no país e não uma organização criminosa (A MOÇA...2018, 
16’01’’). 

 

O texto que inicia a sequência na sede do MST faz referência ao primeiro parágrafo 
da lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que define o Estatuto da Terra: 

 
Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens 
imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção 
da Política Agrícola. 
§ 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a 
promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime 
de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao 
aumento de produtividade. 

 

A caminho do terço final do filme, novamente a pauta explicativa sobre o MST 

retorna na voz off de Iara: 

 

VOZ OFF DE IARA 
 
- A concentração latifundiária provoca problemas sociais e econômicos. 
A luta dos sem-terra a favor da reforma agrária a favor do meio ambiente 
e da vida é necessária e justa. 

 

As sonoras, juntamente com a referência ao texto de Safatle e ao diálogo que 

analisaremos a seguir, formam o conjunto que Helena Ignez dedica à reforma agrária e ao 

MST. Ainda que dissolvido em meio à narrativa de apresentação da diegese do núcleo de 

Iara, o conjunto parece trazer como missão a desconstrução de uma imagem dura e 

estigmatizada do movimento, especificamente por meio do protagonismo jovem e feminino, 

da atualização do perfil de manifestação e da incorporação da sede ao espaço urbano.  

Em seguida, Iara performa a líder revolucionária que cobrará a postura crítica de 

Inácio, ampliando uma identificação positiva com o movimento. Por sua vez, as sonoras (a 

narração radiofônica e a voz off de Iara), baseadas em documentos oficiais e em manifestos 

do movimento, adicionam certa dose de institucionalidade e formalidade, ao mesmo tempo 

que minimizam o tom militante das sequências. Há de se citar que a escolha por vozes 
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 femininas para apresentação desses conteúdos também contrapõe a tradição da voz 

masculina grave, predominante no modelo sociológico.  

A mesma locução didática que nos apresentou a sede do MST retorna na abertura 

desta sequência. Bruscamente interrompida por Inácio, ela dá início ao diálogo que revela, 

finalmente com clareza, a postura política do mecânico, a fonte de seu sustento financeiro, 

além de mais uma parte da sua vida pregressa (a juventude como líder revolucionário): 

 
INÁCIO 

- Reforma agrária é o caralho! 
 

MOÇA DO CALENDÁRIO 
- Vai dizer que é contra? 

 
INÁCIO 

- É complicado....me dá um beijinho, vai! 
 

MOÇA DO CALENDÁRIO 
- Não, peraí, um momento! Sua posição em relação à reforma agrária é 
muito importante para mim! Eu quero saber já 

 
INÁCIO 

- O que você quer saber? 
 

MOÇA DO CALENDÁRIO 
- Sobre a reforma agrária 

 
INÁCIO 

- Você é contra? 
 

MOÇA DO CALENDÁRIO 
- Eu tô perguntando você! Você é contra ou a favor? 

 
INÁCIO 

- Eu só.... sou! Agora...você não vai querer que o velho divida as terras 
dele, né? 

 
MOÇA DO CALENDÁRIO 

- Seu pai é latifundiário? 
 

INÁCIO 
- Um tremendo lati! 

 
MOÇA DO CALENDÁRIO 

- Ah, eu não sabia... 
 

INÁCIO 
- Tem muita coisa a meu respeito que você não sabe, garota! 

 
MOÇA DO CALENDÁRIO 

- Espera, cara, tô falando sério! 
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INÁCIO 
- Que você quer saber mais? 

 
MOÇA DO CALENDÁRIO 

- Seu pai...essas terras aí...Quantos hectares ele tem? Ou acres? É 
hectares ou acres? 

 
INÁCIO 

- Sei lá, nunca fui bom nessas coisas de matemática! 
 

MOÇA DO CALENDÁRIO 
- Não adianta esconder...quantos hectares, Inácio? 

 
INÁCIO 

- Não sei, nunca fui lá! 
 

MOÇA DO CALENDÁRIO 
- Me diz, mais ou menos... 

 
INÁCIO 

- Dizem que é a maior da região, um dia pegaram um jipe desse um dia 
inteiro e não conseguiram atravessar as terras! 

 
MOÇA DO CALENDÁRIO 

- Nossa, quanta terra! 
 

INÁCIO 
-É que o jipe quebrou no meio do caminho! Agora, dá aquele beijinho, 
vai! 

 
MOÇA DO CALENDÁRIO 

- Olha, eu nunca pensei nisso! 
 

INÁCIO 
- Pensou nisso o que? 

 
MOÇA DO CALENDÁRIO 

- Ainda pergunta! 
 

INÁCIO 
- Que meu pai fosse um fazendeiro? 

 
MOÇA DO CALENDÁRIO 

- Claro! 
 

INÁCIO 
- E como você acha que eu vivo? Melhores colégios, roupa de grife, meu 
pai me dando o melhor whisky desde que eu tenho 11 anos de idade...Vida 
boa! 
 

MOÇA DO CALENDÁRIO 
- Ah, Inácio...E aquele seu discurso de líder de liga camponesa, hein? 
Contra o latifúndio, a favor da reforma agrária, da terra, do mar e do ar, 
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 hã? Pô, cara, eu te achava o máximo, radical, chiquérrimo... E olha que eu 

sou ativista revolucionária, hein! 
[...] 

INÁCIO 
- Sabe o que você não está entendendo, aqui não é teoria! Agora a gente 
tá falando das terras do velho, e o que é nosso não se brinca! 
 

MOÇA DO CALENDÁRIO 
- Você mente pra você mesmo, Inácio! Você é capaz de enganar o diabo 
e ainda levar o troco (A MOÇA... 2018, 53’48’’). 
 

Ainda sobre a vida pregressa da personagem sabemos, já no início do filme e por 

meio da locução de Helena Ignez70, que Inácio é um sonhador:  

 

NARRADORA 
- Sonhador revoltado, Inácio, ex-gari, chegou aos 40 anos como mecânico 
e dublê de dançarino. Estudou em bons colégios e teve vida de rico até a 
ruptura traumática com o pai latifundiário, ao qual nunca se refere (A 
MOÇA...2018, 8’50’’). 

 

Essa caracterização é levada a cabo durante todo o filme, a ponto de consideramos 

o sonho de Inácio o principal espaço de confronto da personagem71, pois é na instância 

onírica que tomamos contato com detalhes da principal cobrança que lhe é imputada ao 

longo do filme: a negação da relação com seu pai, um "tremendo lati" (expressão que já 

aparece no roteiro original de Sganzerla). 

Ainda que os sonhos sejam carregados de erotização, é a moça do calendário quem 

lhe exige posicionamento político a favor da reforma agrária, assim como é a única a quem 

Inácio externa a defesa em relação ao comportamento do pai ("não vai querer que o velho 

divida a terras dele, né?"). A moça parece representar o rol de exigências que a sociedade 

faz ao Inácio-filho-de-latifundiário, a personificação de plateia a quem ele, como forma de 

rebeldia ou contraponto à família, decidiu interpretar o papel de proletário explorado. Os 

sonhos também nos revelam que Inácio ainda vive às custas do pai, quando o próprio 

confessa: "como você acha que eu vivo? levo a vida na maior, como um tremendo liberal". 

O sonho de Inácio configura-se como um continuum de sua consciência, híbrido de auto-

 
70 A narração em voz over desta sequência é feita por Helena Ignez. 
71 A Barato da Pesada, ainda que seja um lugar de exploração, não pode ser considerada um espaço de 
confronto explícito, pois não há enfrentamento entre os funcionários e o patrão. Entretanto, como já abordado, 
a captura da subjetividade da classe trabalhadora não se dá de forma pacífica. 
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 cobrança e de auto-realização, ainda que nenhum dos dois seja suficiente para alterar o seu 

comportamento no mundo não-onírico. 

A realização sexual de Inácio só é alcançada na esfera do sonho, e com a moça do 

calendário. A sequência em que faz sexo com Cidinha (no mundo real) tem baixa carga 

erótica (quando comparada às sequências de sexo entre Iara e Inácio) e culmina em uma 

risada de Inácio dirigida ao comportamento de Cidinha (“geme alto, hein?”), que se ofende 

e dá início a uma briga na qual o narcisismo de Inácio fica mais evidente. 

 
O tédio profundo como comportamento de resistência 

 

A Moça do Calendário é uma fábula anticapitalista, e a personagem da professora 

Sonia enuncia, no segundo terço do filme, essa posição: 

 
SONIA 

- A gente não vai avançar nas nossas principais lutas enquanto a 
gente não for capaz de desafiar e desmantelar o capitalismo, onde o 
racismo desempenha papel fundamental (A MOÇA...2018, 
32’16’’). 

 

Na concretude, a principal referência anti-capitalista de Helena Ignez é Sociedade 

do cansaço, obra do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Para Han (2018), vivemos na 

era da auto-exploração, muito mais eficaz que a exploração pelo outro, já que é 

acompanhada por um sentimento de liberdade e auto-regulação. O ápice dessa auto-

exploração formata a sociedade do cansaço na qual, para Han (2018), “no lugar de proibição, 

mandamento ou lei entram projeto, iniciativa e motivação” trazendo como consequência 

"um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando os sujeitos”.  

A partir desse ponto, trataremos do que acontece quando Helena Ignez coloca em 

diálogo as marcas da Sociedade do cansaço com uma das tramas centrais do roteiro original 

de Rogério Sganzerla - no caso, a exploração de Inácio pelo patrão Celso. Inclusive é aos 

dois, Han e Sganzerla, a quem a Helena dedica o filme.  

O que materializa a conjugação Han-Sganzerla-Helena é, sem dúvida, as relações de 

trabalho que se desenrolam na locação Barato da Pesada, questão já analisada no início deste 

capítulo, mas que retomaremos em nome de uma positiva reiteração da homenagem de 

Helena Ignez a Byung-Chul Han. Já desenvolvemos esse raciocínio como uma 

representação da esquizofrenia que é o espaço de trabalho contemporâneo, mesclando o 

panoptismo do século XX com a auto-regulação do século XXI. Analisamos essa 
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 contradição à luz da reestruturação da morfologia produtiva, que adicionou a captura da 

subjetividade do trabalhador tanto como elemento da linha de produção quanto dos 

mecanismos de controle - o sujeito da obediência passou a ser o sujeito de desempenho e 

produção, empresário de si mesmo (HAN, 2018, p.23). Expusemos, também, que essa nova 

modulação não se dá de forma submissa, que há um movimento de resistência por parte de 

quem é submetido à exigência do envolvimento cognitivo-afetivo (“ele compreende que se 

pretende transformá-lo num gorila domesticado”).  

A partir dessa constatação de não-passividade, encontramos em Han o conceito que 

caracteriza o comportamento dos mecânicos como não-submisso: o de tédio profundo, 

aquele que emerge em oposição à tentativa de captura da subjetividade (ou ao excesso de 

estímulos). Han desenvolve o conceito a partir de O Narrador, de Walter Benjamin:  
 
Esse processo de assimilação se dá em camadas muito profundas e exige 
um estado de distensão que se torna cada vez mais raro. Se o sono é o 
ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto mais alto da distensão 
psíquica. O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência 
(BENJAMIN, 1987, p.204) 

  
Para Han (2018), o que essas personagens praticam ao não confrontarem o assédio 

é a procura do descanso espiritual. Inácio, quando desenrola sua vocação artística ignorando 

a interferência na sua atuação na oficina, busca “o luxo que foge totalmente do princípio de 

desempenho (HAN, 2018, p.35)”. O distanciamento de Juan, Grande Otelo e Diego 

configuram o ninho de repouso descrito por Benjamin, aquele que fomenta o desempenho 

cultural da humanidade. É por resistir pelo ócio que o grupo filosofa, assiste a filmes, canta 

e dança – por essa crise, o tédio transpõe o simples andar para a “dança e seus movimentos 

revoluteantes (HAN, 2018, p.35)”. E é só após se permitir o auge do usufruto do tédio 

profundo – a performance de dança solo72 que protagoniza logo após ser demitido – que 

Inácio reivindica a sua coruja do crepúsculo e conserta um capítulo da própria vida: vinga-

se do patrão. 

Coloca-se, então, uma guinada de interpretação a respeito do comportamento de 

Inácio e dos demais trabalhadores da oficina, e que os desloca da sujeição para a ação. Se 

não observada como uma manifestação de brio, o tédio profundo no qual estão imersos 

Inácio e os demais mecânicos pode se passar por passividade ou resignação. Não confundir 

ação, contudo, com a auto-realização ou a liberdade propagandeadas pelo capitalismo 

 
72 A performance encenada por Inácio é um trecho de Chair Piece, renomada peça do repertório da dança pós-
moderna e criada por Thomas Leabhart e Steven Wasson, importantes nomes da modalidade mímica corporal. 
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 tardio; o tédio profundo aproxima-se mais do conceito de vida livre de Hannah Arendt (o 

âmbito do belo que conserva a vida), de profanação de Agamben (uso livre das coisas e do 

tempo) ou, ainda, do despertar a graça dos deuses, de Platão. 

 
O reforço do princípio estrutural da intertextualidade 

 

No mosaico de referências que estrutura A Moça do Calendário, há predominância 

pelo tema dos movimentos sociais e do diálogo com a filosofia, engendrando o que 

chamamos de lista de urgências que Helena deseja ajustar no mundo. Aquelas que se 

desenvolvem de forma substancial foram esmiuçadas nas passagens anteriores; porém, é 

possível localizar algumas outras, menos desenvolvidas e mais pontuais, que reforçam o 

princípio da intertextualidade, mesmo que não cheguem a compor a sustentação das 

personagens ou da trama. Ainda assim, é de valia que sejam listadas como confirmação do 

princípio que temos defendido ao longo desse capítulo, que é a leitura de A Moça do 

Calendário tal quanto um inventário do contemporâneo. Entremeadas às urgências 

desenvolvidas no filme, Helena Ignez incorpora homenagens à cultura brasileira, as quais 

descreveremos a seguir. 

No conjunto temático das manifestações, formado pelas passagens da Professora 

Sônia e do apartamento temático, soma-se uma outra sequência, que é a do encontro entre 

Inácio e um amigo gari.  
 

INÁCIO 
 

- O que aconteceu na escola? Fiquei sabendo... 
 

AMIGO GARI 
 

- Acontece que fechou, há um ano. [...] Mas já foi muito pior, agora pelo 
menos são oitocentos reais por mês...Eu tô há dois meses nessa. Noventa 
e quatro escolas fecharam, cê acredita? 
 
- [...] Eu tinha trinta alunos na minha turma, e fecharam dizendo que eu 
não tinha aluno. A minha irmã de Iquié me escreveu outro dia dizendo que 
lá as escolas estão fechadas porque lá as escolas não encontram 
professores (A MOÇA..., 2018, 46’30’’) 

 

A sequência completa o inventário das manifestações ao inserir uma personagem 

que descreve a precarização do trabalho dos professores das escolas públicas, uma das 

razões das manifestações. A fala da personagem encontra correspondência com relatos de 

docentes das universidades públicas que passaram por grandes cortes no orçamento, como 
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 a UERJ no início de 201673, além de um episódio do concurso para gari, também no Rio de 

Janeiro, que atraiu 22 mestres e 45 doutores, o correspondente a 4% das inscrições74. 

Outra ocorrência do inventário que Helena nos traz é a sequência de interação entre 

Inácio e um homem em situação de rua lhe diz “Jesus te ama, lindo e cheiroso! (A 

MOÇA...2018, 9’28’’)”. Embora de tom cômico, a curta sequência encontra sua inspiração 

em uma nota de pouca relevância, mas de certo tom surrealista, que circulou 

compulsivamente pela internet durante o ano de 2015: a existência de uma igreja chamada 

Igreja do Jesus Lindo e Cheiroso, na cidade de Guarulhos, que se orgulha em borrifar 

perfume durante os cultos75.  

Ainda no conjunto das pautas sociais, os mecânicos da Barata da Pesada introduzem 

o mote da reforma trabalhista, tradicional no cenário político nacional, mas que ganha 

destaque no contexto pós-golpe de 2016. Os tópicos que dominaram, à época, as pautas 

jornalísticas populares compõem o diálogo entre os trabalhadores da oficina: 
 

DIEGO 
 

- Vão diminuir a hora do almoço pra meia hora. Vai virar lei, sabia? Doze 
horas de trabalho por dia, e vão fechar essa oficina que é pura fachada. 

 
JUAN 

 
- Imagine trabalhar a vida inteira, exprimido igual a uma laranja e a 
aposentadoria...bem, até eu chegar lá não vai nem existir. A partir de 
agora, o estado de normalidade se torna totalitário. 
 

DIEGO 
- Sociedade do cansaço! 

 
PERSONAGEM SEM NOME 
 
- Contra a realidade opressora e sem loucura! 
 

No âmbito da oficina, a consagração evidente é a Grande Otelo, um dos mecânicos 

da Barato da Pesada. A personagem, que de antemão nos explica seu nome como um 

 
73 No início de 2016, a crise da UERJ ocupa significativa parte nos noticiários: “Sem salários, condições de 
trabalho e futuro: docentes da Uerj desabafam diante da crise”, “Com dívida de R$ 20 mil e sem salário, 
professora da Uerj compartilha extrato bancário zerado” e “Sem salário, professores da Uerj acampam em 
frente à sede do governo Pezão”. 
74 A reportagem “Concurso para garis atrai 22 mestres e 45 doutores”, da Folha de São Paulo, cita que “Com 
inscrições abertas desde o dia 7, o concurso público para a seleção de 1.400 garis para a cidade do Rio já atraiu 
45 candidatos com doutorado, 22 com mestrado, 1.026 com nível superior completo e 3.180 com superior 
incompleto (2009)”. 
75 Reportagem publicada pelo portal R7 em 12 de março de 2015, intitulada “Fui conhecer a igreja evangélica 
jesus é lindo e cheiroso e saí de lá perfumadíssima”.  
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 agraciamento da mãe ao ator, foi concebida por Helena como um chamado pela 

incorporação de uma personagem negra à trama de A Moça do Calendário. Grande Otelo é 

o filósofo do filme, e é quem instiga aos demais a debater sobre os diferentes tempos que 

coexistem na oficina, ideia já desenvolvida na primeira parte deste capítulo. A opção por 

atribuir a carga intelectual a Grande Otelo também se direciona como uma homenagem a 

Milton Santos, geógrafo e pesquisador negro que, como já analisamos, inspira a fala da 

personagem. Nesse ponto, cabe destacar que Helena vinha trabalhando com Tempo nas 

Cidades desde, pelo menos, 2012, quando durante as inscrições para uma oficina de atores 

publicou o seguinte anúncio (grifos nossos): 
 
 
Venha participar de um work in progress para a construção de um filme 
dirigido pela cineasta e atriz Helena Ignez. [...] Cada ator deverá trazer 
uma personagem para ser trabalhada durante um período de seis dias e o 
roteiro desse filme será construído através das improvisações dos 
atores/participantes, nos exercícios propostos para o desenvolvimento das 
personagens. O projeto inspira-se no texto O Tempo Na Cidade, do 
geógrafo Milton Santos. [...] Após a exibição, iniciam-se os exercícios de 
desenvolvimento dos personagens, os quais consistirão na primeira etapa 
da oficina:  
[...]  
3 – Estudos de textos teóricos de alguns autores como Nietzsche, 
Artaud e Milton Santos. Esse momento faz parte da construção do 
roteiro, que terá a participação de todos (AURORA DO CINEMA, 2012).  

 

Além de Grande Otelo, Carmem Miranda e Rogério Sganzerla também são 

referendados com a projeção de Tudo é Brasil (Rogério Sganzerla, 1997) nas paredes da 

oficina, levando os mecânicos a uma dança coletiva e festiva que destoa da atmosfera 

acinzentada e opressora que predomina na Barato da Pesada. Sganzerla, agora ao lado de 

Jorge Loredo, é acionado como inspiração à vocação artística de Inácio: na primeira parte 

do filme, o mecânico assiste a Abismu e imita os trejeitos de Loredo; algumas sequências 

seguintes, vemos um teste de Inácio no qual fica claro que se prepara para interpretar 

Aranha, personagem de Loredo em Sem essa, aranha!(Rogério Sganzerla, 1970). Por fim, 

próximo ao final do longa, finalmente assistimos a Inácio dançando no palco, 

acompanhando uma apresentação musical que elenca os males da sociedade do cansaço.  

 



 

 

115 
 
 Imagem 27: Inácio e a homenagem a Sérgio Loredo 

 
Fontes: Frames retirados diretamente do filme. 

 

Na sequência de referências à cultura brasileira, Helena Ignez e Vera Valdez são 

apresentadas, em rápida aparição já no terço final do filme, como as Matriarcas de 

Pindorama, velhinhas que defendem o uso da maconha em nome da saúde. A alcunha da 

dupla faz referência à utopia de espaço-tempo (o Matriarcado de Pindorama) descrita por 

Oswald de Andrade em Do Pau Brasil: da Antropofagia às Utopias. Para Oswald, o 

matriarcado representaria uma perspectiva social revolucionária a ser perseguida, “a velha 

luta contra o autoritarismo, expresso na imagem do pai e nos sistemas sociais que a 

prolongam, contra os quais fez a apologia do matriarcado (CANDIDO, 1999, p.73)”. Ana 

Beatriz Sampaio aponta que “mesmo com as palavras ‘matriarcado’ e ‘Pindorama’, 

primordialmente associadas ao passado arcaico, para Oswald de Andrade o Matriarcado de 

Pindorama é uma formulação contemporânea, que aponta para o futuro (2012, p.152)”.  A 

partir destes princípios, é possível interpretar que a inserção das matriarcas na narrativa, 

além de alimentar o princípio da referência intertextual que sustenta a estrutura do filme, 

reforça dois discursos explícitos de A Moça do Calendário: o feminismo e o anti-

autoritarismo. 

As homenagens a Jorge Loredo, Rogério Sganzerla, Carmem Miranda, Oswald de 

Andrade e Grande Otelo compõem sequências em que predominam o lúdico, a dança, o 

humor refinado e o amor à arte – todas situações de evasão das personagens – e, portanto, 

não se conectam às urgências do contemporâneo do país ou às pautas anti-opressão descritas 

como princípios formais do filme de Helena Ignez. Talvez por isso a leveza lhes permitida 

cumprir o papel, nesse mosaico de referências que é A Moça do Calendário, do brilho que 

é próprio das colagens, da amálgama que une peças tão distintas, mas que sem a qual não 

conseguiríamos perceber a harmonia do todo. 
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 4.2 Ralé (ficção, 2016, 73 min) 
Artigo redigido originalmente em junho de 2018 e apresentado XXIV Congresso de Ciências 
da Comunicação, realizado na UFES – entre 03 a 05 de junho de 2019. 
 

 
Ao longo desta pesquisa temos localizado, no campo das críticas e análises do 

cinema, certa recorrência de, pelo menos, dois tipos tratamentos destinados à Helena Ignez 

como diretora: o primeiro, um isolamento analítico atribuído à pecha experimental, ainda 

que tal tendência não seja exclusiva da diretora, mas da modalidade como um todo; e o 

segundo, e esse sim particular, certo compadrio ocasionado, possivelmente, pelo peso da 

biografia da atriz e diretora. Tais abordagens condescendentes não são determinantes 

valorativos do trabalho artístico - de Helena ou quaisquer outras artistas - mas, em alguma 

medida, não tem estimulado, no campo cinema, articulações que enriqueçam as análises 

sobre o trabalho de diretora de Helena. 

Ao propor a análise das críticas relacionadas a um objeto fílmico, assumimos que 

tais críticas são espaços construídos a partir de uma relação estabelecida, em maior ou em 

menor grau, entre os universos pessoais dos críticos e a obra criticada. A princípio, o 

relacionamento crítico-filme-crítica deveria se ater à obra fílmica; porém, veremos que a 

autoria do filme - e neste capítulo estamos falando especificamente do impacto do nome de 

Helena Ignez como diretora - também se coloca como um horizonte determinante no tipo 

de abordagens adotadas pelas críticas. 

Para construir os caminhos dessa hipótese e, o mais importante, relacioná-la à 

trajetória de Helena Ignez como diretora, selecionamos um conjunto das críticas destinadas 

ao filme Ralé, lançado comercialmente em 2016 após percorrer um longo e premiado 

circuito de festivais nacionais e internacionais. Entendemos que esse deslocamento da 

análise do filme para a análise da recepção especializada – a crítica de cinema – é uma 

esfera que pode contribuir com o objetivo de compreender a trajetória de Helena como 

diretora. Ralé foi escolhido pelo seu lançamento bastante amparado pela mídia, seja em 

função do protagonismo de Ney Matogrosso, seja pelo retorno de Helena Ignez às salas de 

cinema após seis anos.  

Para reunir uma coleção de textos que permitisse análises substanciais das 

abordagens destinadas ao filme, foi realizada uma busca abrangente nos bancos digitais 

disponíveis tanto na BNDigital quanto nos acervos digitalizados dos jornais de grande 

circulação. Não houve a necessidade de acessar bancos de informações físicos/impressos, 

uma vez que no período do recorte (ano de 2016) a imprensa cultural (tanto a de grande 
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 massa quanto a chamada mídia independente) já concentrava seus esforços 

majoritariamente nas publicações digitais, não raro replicando o conteúdo de seus 

impressos, como no caso da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo. Como resultado 

dessas buscas, foram localizadas vinte e uma publicações, excluindo-se aquelas meramente 

informativas (contendo apenas a ficha técnica do filme e o horário de exibição); das vinte e 

uma, este artigo elegeu como objeto apenas nove: aquelas publicadas estritamente à época 

do lançamento comercial do filme, que ficou em média de seis a nove semanas76 em cartaz 

nas principais capitais77.  

Além disso, foram necessários dois outros recortes: o do reconhecimento do autor 

pelo campo da crítica cinematográfica (grupo que chamaremos de renomados) e a alcance 

do suporte de publicação (que chamaremos de grupo de grande circulação). Foram 

selecionados os textos redigidos por críticos notórios e ainda em atividade (Carlos Alberto 

Mattos, José Geraldo Couto, Inácio Araújo, Luiz Carlos Merten, Márcia Tiburi - essa última 

não exatamente conhecida por sua atuação como crítica cultural, mas sim como intelectual 

crítica da produção cultural recente) - e/ou textos lançados na imprensa de grande circulação 

(Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal A Tarde/Grupo UOL, Revista Cult, Zero 

Hora, Metro). Além disso, incluiu-se a Revista Cinética como do grupo renomado, pois é 

uma publicação que há anos dedica-se exclusivamente à cinefilia.  

 
76 Trata-se de um período significativo pois, em média, os filmes nacionais (mesmo os ditos comerciais) ficam 
em cartazes entre 4 e 6 semanas, com tendência a períodos menores. 
77 As informações foram retiradas das páginas das redes sociais do filme Ralé, canais adotados pela produtora 
Mercúrio Produções como formas de divulgação do filme. 
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 Imagem 28: Quadro de críticas X críticos de Ralé. 

 
Fonte: Desenvolvido para a pesquisa. 

 

Importante esclarecer que tal recorte não subestima o alcance, a qualidade crítica ou 

a importância dos demais blogs de críticos independentes; porém, empenhar-se nesse debate 

ultrapassa os objetivos dessa tese. Também não se afirma que os nomes selecionados são 

tomados como cânones indubitáveis da crítica cinematográfica, assim como não se atribui 

à chancela institucional de uma empresa de comunicação a superioridade da crítica 

selecionada. 

Na impossibilidade de incluir todas as críticas em um único raciocínio articulado, o 

critério adotado na escolha dos textos foi "quais são os textos mais próximos do que 

convencionalmente o senso comum chama de uma crítica de cinema?". Compreendendo 

que, ao trabalhar com este critério arbitrário, permite-se que o desafio se concentre não na 

pergunta "isso é realmente uma crítica?", mas sim nas seguintes questões: quais estratégias 

o crítico usa para se aproximar de quem lê? Qual tipo de discurso o crítico adota? Quais as 

relações estabelecidas pelo crítico com o filme Ralé? O objetivo é observar quais mundos 

as críticas constroem (ou bloqueiam) em torno de si, de Helena Ignez e da obra Ralé, e de 

que forma transportam a experiência fílmica para o texto. 
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 É possível identificar nas críticas diferentes estratégias de aproximação com o leitor, 

compreendendo o termo estratégia como o exercício de fazer Ralé encontrar o público a 

quem se destina. Ou seja, procuramos saber como o texto explicita a atuação do crítico como 

um mediador da experiência fílmica, um passeur, como Serge Daney78 definia. No caso das 

críticas selecionadas, a disposição em ser um mediador parece ser mais assumida quando 

há um maior grau de reconhecimento do crítico. 

Sem dúvidas o texto que assume mais plenamente a missão de unir o público a Ralé 

é o de Marcia Tiburi (2016), e não por acaso é a crítica mais densa do conjunto analisado. 

Tiburi (2016) descreve as relações entre a peça de Górki79 e o filme de Helena, expandindo 

as referências para além da obviedade do título da obra (como fazem os demais textos). 

Tiburi nomeia, localiza e correlaciona as personagens de ambas as obras, identificando a 

presença do autor russo nas sequências do filme e trazendo Brecht, o mais conhecido 

comentador de Górki, também para texto da crítica. 

 
O filme Ralé de Helena Ignez (2015) usa como nome uma das traduções da peça 
de Máximo Gorki que pode também ser traduzida por “No Fundo” (Na Dnie). A 
peça comparece no filme como um elemento de citação. Nastya é uma 
personagem na forma de citação. Representada por Djin Sganzerla, a Nastya de 
Ralé vai muito além da personagem de Gorki, mas se constrói em diálogo com 
ela. Todo o filme Ralé, metalínguístico e citacionista, carrega em si sua própria 
teoria, no entanto, oriunda da peça de Gorky: “Uma série de cenas livremente 
interligadas sem ação coerente”, como na leitura de Brecht sobre Gorki realizada 
por Nastya. 

Podemos falar de três dramaturgos em cena no filme Ralé: a própria diretora, 
Gorky e José Celso Martinez. Como nada é desproposital no cinema de Helena 
Ignez, é bom pensar nessa mistura de Gorki com Zé Celso que constrói o filme. 
Talvez ela possa “descolonizar o imaginário” como se propõe logo ao início na 
fala da personagem Jarda, mensageira, a leva-e-traz do Ahayuasca que percorre 
como um fio de fina presença o todo do filme. Jarda é aquela que viajou para 
outros países levando o chá, é a que foi até o Japão. A ligação entre ela e Barão 
(Ney Matogrosso), espécie de protagonista em uma narrativa de múltiplos 
protagonismos, é justamente o Ahayuasca que permanece oculto no filme, como 
um nome sagrado dito para ser lembrado (TIBURI, 2016). 

 

Tiburi (2016) é a única, do conjunto selecionado, que reconhece o modo com o qual 

Helena faz de Górki a sua principal estratégia de aproximação com o público - e usa tal 

 
78 Serge Daney (1944-1992) é tido como mais importante crítico da história do cinema, editor chefe da Cahiers 
du Cinèma, posteriormente escrevendo no Libéracion e na Traffic. 
79 Górki é o pseudônimo de Aleksei Maksimovich Peshkov (1868-1936), escritor, romancista, dramaturgo, 
contista e ativista político russo da escola naturalista, interlocução entre as gerações de Tchekhov e Tolstoi e 
a nova geração de escritores soviéticos. O filme Ralé é inspirado, segundo entrevistas da diretora, na peça 
homônima de Górki. 
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 percepção na construção de seu texto, dialogando de forma empática com o público de 

Helena. Vale ressaltar que a conexão com pensadores do teatro (mais notadamente Brecht 

e Artaud) que Helena explicita em Ralé não ocorre apenas neste filme, mas transpassa por 

toda a carreira de Helena como diretora e atriz. Seria, portanto, uma informação bastante 

possível de ser inferida, o que não ocorreu em nenhum outro texto. 

Já Inácio Araújo e José Geraldo Couto utilizam para a pessoalização como estratégia 

de aproximação com quem lê. Araújo inicia sua crítica discorrendo sobre uma memória 

televisiva (e afetiva) de um episódio dos anos de 1970 para conectar Ralé à personalidade 

da diretora. Couto coloquializa seu texto introduzido, já na primeira linha, um ditado 

popular espanhol que serve de alerta para quem vai ler a crítica. Ambos parecem convocar 

a intimidade para justificar (ou atenuar) a crítica pouco analítica à Ralé em seus textos. É 

notável a pouca conexão entre as abordagens críticas e a obra criticada, ainda que prevaleça 

a reverência à diretora. 
 
Ao ver "Ralé" não me lembrei de nenhum filme. O que logo me ocorreu foi um 
velho programa da velha TV Record que se chamava "Quem Tem Medo da 
Verdade?", do qual Helena Ignez foi convidada. A atração cercava seus 
convidados com questões que variavam do moralismo médio ao obscurantismo 
mais tacanho. Poucas semanas antes, Leila Diniz deixara o programa aos prantos. 
Em outra ocasião, Grande Otelo saiu censurado por arruinar sua carreira com o 
hábito de beber. E por aí íamos. Era um show, tudo bem. Mas um show 
característico do espírito paulista, no qual tudo que fuja à norma mais estrita é 
intolerável. Esta é a "boa gente", os bons cidadãos, a classe média conformista 
que gosta de ver o artista ousado pedir perdão ou chorar. Pois bem, e para resumir: 
Helena Ignez não chorou nada. Os questionadores estiveram bem mais próximos 
do pranto do que ela (ARAÚJO,2016). 
 
Diz o provérbio espanhol que não se deve pedir peras ao olmo. Traduzindo a ideia 
para a crítica de cinema, não faz sentido cobrar de um filme aquilo a que ele não 
se propõe, nem tampouco eleger um tipo único de cinema e avaliar todos os filmes 
em cotejo com esse parâmetro. Esse preâmbulo vem a propósito de dois longas 
brasileiros em cartaz: Ralé, de Helena Ignez, e Prova de coragem, de Roberto 
Gervitz. São obras diametralmente opostas, frutos de concepções 
cinematográficas radicalmente distintas – mas não excludentes. São ambos 
dignos e legítimos. Ambos merecem e devem ser vistos (COUTO, 2016). 

 
Já crítica da Revista Cinética se constrói em consonância com sua linha editorial de 

cinefilia: o texto opta pelo uso dos termos histórico-cinematográficos e segue 

desenvolvendo uma abordagem sociológica das sequências fílmicas. Parece ser, portanto, 

uma estratégia pouco inovadora, mas adequada de aproximação com seu público cinéfilo. 
 
Embora houvesse todo um clima de desbunde e irreverência, a geração do Cinema 
Marginal não foi particularmente celebrativa. O retrato era de uma juventude, mas 
havia entranhando nos filmes uma certa austeridade. Revelavam, por trás dos 
gritos e dos esforços de transgressão, uma enorme angústia. “… a gente avacalha 
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 e se esculhamba” era apenas uma das partes da frase. Seu complemento era 

“quando a gente não pode nada”. Havia ali presente uma distopia, um desgosto 
pelos rumos reacionários do país, a incapacidade de enxergar um horizonte onde 
as coisas pudessem mudar e ser diferentes. O marginal não era muito diferente do 
intelectual angustiado. Era sua versão terceiro mundista, que não via 
possibilidades de levar a cabo projetos de nação por causa das suas características 
e das características de seu povo. De um lado, rejeitavam a linearidade causal 
hegeliana, mas, por outro, pareciam concordar com ele que as Américas jamais 
se elevariam do estado de natureza ao estado de história (no sentido dialético e 
político). Suportar o mundo podia se transformar eventualmente em neurose, 
principalmente a partir da reconfiguração do país nos anos 1980 
(FERREIRA,2015). 

 

As críticas de grande circulação (Metro, Zero Hora) são condicionadas a seguir a 

tônica dos veículos para os quais escrevem: os títulos tomam um grande espaço gráfico e 

são a estratégia discursiva padrão para chamada da leitura, com frases e termos de impacto 

em letras garrafais. Os textos, de pouca extensão, com alta carga informativa (dados, nomes, 

números e transcrições de entrevistas) são pouco analíticos do ponto de vista fílmico, e 

ficam subordinados às manchetes, que se tornam as responsáveis pela aproximação de Ralé 

com o público. 
Imagem 29: Foto da versão impressa da crítica de Roger Lerina, 

 
Fonte:  Zero Hora de 09 de julho de 2016. 

 
Musa do cinema de invenção brasileiro, ex-mulher de Glauber Rocha (1939 – 
1981) e viúva de Rogério Sganzerla (1946 – 2004), a atriz Helena Ignez vem se 
firmando como realizadora fiel a suas origens artísticas transgressoras.  A estrela 
de clássicos como O PADRE E A MOÇA (1966), O BANDIDO DA LUZ 
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 VERMELHA (1968) e A MULHER DE TODOS (1969) está de volta à direção 

com RALÉ, em cartaz na Capital na Sala P.F.Gastal.  vencedor do Prêmio de 
Melhor Direção no 23º Festival Mix Brasil de 2015, RALÉ é livremente inspirado 
na peça teatral homônima escrita pelo russo Maxim Gorki (LERINA, 2016). 

 
Imagem 30: Foto da versão impressa da crítica de Rafael Carvalho. 

 
Fonte: Jornal A Tarde de 06.05.2016. 

 
De musa do Cinema Novo e estrela do Cinema Marginal, a trajetória da baiana 
Helena Ignez confunde-se com grande parte da história do cinema brasileiro. 
Ainda em plena atividade, nas telas e no teatro, ela tem investido na carreira de 
diretora. Lançou essa semana nas salas comerciais Ralé, livremente inspirado na 
peça de Máximo Gorki. Mas não espere similaridades e linearidades. Cria e 
aprendiz da verve irreverente e despojada de Rogério Sganzerla - que completaria 
70 anos no último 4 de maio -, Ignez faz de seu filme um sopro de libertação, 
tanto narrativa quanto pessoal (CARVALHO,2016). 

 
Ícone de uma linhagem fina do cinema nacional em sua forma mais inventiva e 
experimental, Helena Ignez foi casada com os diretores Glauber Rocha, Julio 
Bressane e Rogério Sganzerla, diretor de “Copacabana Moun Amour” (no longa, 
filmado com uma única câmera em 1970, Helena faz uma prostituta alucinada e 
se torna uma espécie de musa marginal da época) (BUCIS, 2016). 
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Pode-se dizer que as táticas de aproximação dos renomados (Tiburi, Araújo, Couto, 

Cinética) permitem-se passar pela pessoalidade, memória, desenvolvimentos teórico, 

filosófico e sociológico, além de comparações histórico-cinematográficas; já os de grande 

circulação parecem ter de limitar suas estratégias ao formato gráfico e editorial dos veículos 

impressos, deixando em segundo plano a análise fílmica. 

 Com relação aos tipos de discursos adotados, os críticos renomados e os de grande 

circulação se assemelham em forma e conteúdo, possivelmente em função de que em ambos 

é detectável uma baixa conexão com o filme Ralé. Os textos de Merten e da Revista Cinética 

enfatizam seus discursos tal com termos da técnica cinematográfica que pouco contribuem 

para a crítica de Ralé. No caso de Merten, a crítica adiciona, além da descrição, uma 

entrevista a um nome de impacto do filme (no caso, Ney Matogrosso), centralizando a 

atenção na jornada do ator protagonista. 

 
Imagem 31: Foto da versão impressa da crítica de Luiz Carlos Merten. 

 
Fonte:  O Estado de São Paulo de 05.05.2016. 

 



 

 

124 
 
 Ney Matogrosso acordou outro dia no meio da noite. Sonhou com um novo show. 

Ele se levantou, tomou notas, fez uma seleção de possíveis músicas. Mas não tem 
ideia de quando fará esse novo espetáculo. Com o atual, já está na estrada há mais 
de três anos. Tem viajado muito para levar Atento aos Sinais a todo o Brasil. Nesta 
quinta, 5, estará no Recife. Ney sente que precisa dar uma parada. “Estou há 44 
anos nesse ritmo. Parar um pouco vai fazer bem. Vou refletir – sobre a vida, o 
que venho fazendo.” Mas essa parada não deve ser imediata.  

Além do show no Recife, Ney estreia novo filme nesta quinta. Ralé marca sua 
terceira parceria com a diretora (guerreira) Helena Ignez. “Conheço a Helena há 
muitos anos e tenho o maior respeito por ela. Somos ambos libertários. Sempre 
acreditei na liberdade individual, e isso me levou a ser o artista que sou, desde os 
tempos da ditadura. Continuo a praticar minha liberdade, mas o País encaretou 
muito. Não é só essa coisa atual, esse apoio absurdo a figuras como o deputado 
Jair Bolsonaro. Esse conservadorismo crescente vem de alguns anos. Por um lado, 
acho bom. Clarifica tudo. Se todo mundo se posicionar, vamos ter uma definição 
se o Brasil é (virou) de direita.”  

Ralé baseia-se em textos de Gorki, mas não é bem uma adaptação. Helena Ignez, 
que foi casada com Glauber Rocha e Rogério Sganzerla, até pensou em adaptar, 
mas se deu conta de que a ralé de Gorki, no começo do século passado, mudou de 
figura (MERTEN, 2016).  

 

Nos textos de Araújo, Mattos e Couto, assim como dos jornais Metro, Zero Hora e 

A Tarde, permanece o discurso excessivamente visual descritivo, sendo perceptível a 

repetição de termos libertário, radical, transgressor, anárquico, feminista, não-linear, em 

defesa das diferenças, o que pode indicar tanto uma coincidência vocabular pouco criativa 

quanto uma influência de um press-kit (que pode ter sido enviado pela distribuidora do 

filme). É possível que essa prática discursiva, adjetivante em excesso, tenha se estabelecido 

em função de uma certa noção que equipara a crítica a um guia de consumo, e que assume 

o crítico como alguém que nos previne ou nos estimula, e nos poupa de frustrações.  
 

O termo “libertário” tem sido o mais utilizado para qualificar o filme. O grupo de 
amigos que se reúne numa bela casa de campo do interior de São Paulo para fazer 
“teatro rural” e rodar um filme de sabor marginal chamado “A Exibicionista” vive 
um meio-termo entre os personagens que interpretam e a persona mesmo de cada 
ator. Ney Matogrosso e José Celso Martinez Correa, com seus respectivos 
namorados, além de Mario Bortolotto e a própria Helena no papel de uma xamã 
amazônica, são alusões explícitas a toda uma tradição de irreverência artística e 
comportamental na arte brasileira.  
 
As recentes acusações de vagabundagem feitas aos artistas pelos apoiadores do 
golpe de estado em vigor conferem uma atualidade a mais: RALÉ afirma em 
negrito o valor poético das “vadias”, dos LGBT, de gente despudorada e 
embriagada de liberdade (MATTOS,2016). 

 
Hoje, décadas depois, Helena parece não ter perdido em nada o espírito rebelde 
dos anos 1960. Até pelo contrário. "Ralé" é tudo que permanece impermeável ao 
obscurantismo. Em termos de disposição cênica, aceite-se a definição que dá um 
personagem em determinado momento: um filme atonal (ARAUJO, 2016). 
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 É, em uma palavra, um filme libertário. Libertário na proposta político-existencial 

– contra a desigualdade e a opressão, em defesa das diferenças – e libertário na 
forma, com a mistura de gêneros e estilos, a ruptura de convenções, a abertura ao 
risco.  
Há muito do espírito insurgente do cinema “marginal” dos anos 1960 e 70, mas 
sem qualquer ranço de nostalgia ou apego ao passado. Ao contrário: trata-se aqui 
de retomar a vitalidade e a radicalidade daquele cinema para encarar as questões 
de hoje, sobretudo a afirmação de liberdades individuais ameaçadas pela onda 
retrógrada em curso (COUTO, 2016). 
 

Analisa-se, a partir deste ponto, os tipos de relações estabelecidas pelas críticas com 

o filme Ralé. Partindo da compreensão de que a arte não existe aprioristicamente, ou seja, 

ela só é possível de ser entendida por meio de seus agentes, localizar as relações que os 

críticos estabelecem com o filme pode nos fornecer acesso a outros mundos - o mundo dos 

críticos e das críticas - que também impactam, ainda que em perspectiva posteriori, no modo 

de criar e dirigir dos cineastas. 

Porém, o simples confronto do filme com o crítico não estabelece essa relação de 

acesso: ao redigir uma crítica, é preciso acionar capitais sociais e organizar, cognitivamente 

e emocionalmente, o impacto causado pela obra. O grau e alcance dessas mobilizações 

compõem parte significativa da trajetória dos filmes e dos cineastas, o que justifica 

incluirmos essas variáveis em uma empreitada que, tal como essa pesquisa, se propõe a 

investigar uma trajetória de direção. 

A crítica de Márcia Tiburi se relaciona com o filme pela chave do feminismo, e 

encontra apoio nas falas de Helena Ignez, que tem ampliado cada vez mais o uso do termo 

para referir-se ao próprio trabalho e aos filmes que dirige. Embora outros textos também 

destaquem esse prisma, Tiburi é a única que relaciona o feminismo à construção formal de 

Ralé - os demais textos citam o feminismo como mais um item em uma longa lista de 

adjetivos. 

 
Ao nos propor um cinema de reflexão, Helena Ignez calca a metalinguagem para 
a sorte de quem prestar atenção. Claro que assistir Ralé não é fácil, pois um fio 
vermelho da trama foi despedaçado em nome de outra aventura. Zé Celso avisa, 
ao ler um trecho dos escritos sobre teatro de Brecht, mais ou menos nos seguintes 
termos traduzidos para o português de uma tradução francesa: eu me contento em 
dar os fatos para que o espectador pense ele mesmo.  

Eu tenho necessidade de um público com os sentidos despertos. E que tenha 
prazer em jogar com a sua reflexão. Um público com sentidos despertos em uma 
época anestesiada, em que a administração das sensações e das emoções serve 
para evitar a atenção e a reflexão, é esse espectador que está indisponível. Mas 
Ralé não é uma crítica pelo derrotismo e pelo ressentimento. O filme é a produção 
de uma esperança, um convite a pensar. A ver de novo. A entender o que está nos 
faltando justamente para poder entendê-lo. No meio de todo o seu processo, Ralé 
é um filme reflexivo e feminista. Em Ralé se trata de pensar um feminismo em 



 

 

126 
 
 sentido amplo, um feminismo que vai além da questão feminina. Isso é possível? 

Seria pensável? Um feminismo além da questão feminina é realmente possível? 
Talvez esse seja o maior desafio que a grande desconstrução que o feminismo é, 
nos propõe.  

Do mesmo modo, o elemento feminista do filme de Helena Ignez, talvez seja 
menos o conteúdo do que a forma. Há falas feministas durante o filme em que 
personagens fazem discursos. Personagens se apresentam, dizem sua origem, 
apresentam a si mesmos, suas ideias dando espaço ao desejo de ser o que se é. Se 
Barão casa com Marcelo, seu filho vai para o serviço militar. Uma oposição como 
essa não serve, na contramão de todo roteiro, para criar conflito e drama, antes é 
um mote para a aceitação. Cada um é o que é. As pessoas incluem umas às outras 
sem rivalidade.  

O filme, nesse sentido, apresenta a utopia de uma sociedade em que ninguém 
exige nada de ninguém. Mas isso é altamente não-cinematográfico. É que o 
cinema tradicional depende mais da razão e dos afetos tristes e está mais ligado 
ao princípio de morte do que a eros. Esse filme de Helena ocorre no registro do 
amor. É a abundância de amor que o rege. Como na fala da atriz que protagoniza 
“A exibicionista”, o filme gestado dentro do filme, nesse cinema materno: 
“compartilhando geramos a abundância – um estado da natureza, que só acontece 
quando temos coragem de seguir o próprio sonho”. Seguir o próprio sonho. Mas 
de que sonho o filme fala? De qualquer sonho. O filme mesmo tem a estrutura de 
um sonho (TIBURI,2016). 

 

José Geraldo Couto e Inácio Araújo estabelecem uma relação de apaziguamento 

com Ralé, possivelmente inebriada pela presença histórica viva de Helena Ignez. Já os textos 

dos Metro, A Tarde, Zero Hora estabelecem a relação do consumo qualificado misturado 

com reverência. Descrevem passagens do filme e a nomeiam elenco e dados de fácil 

reconhecimento pelo público em geral. A Revista Cinética assume uma relação acadêmica-

analítica para com Ralé, tão pragmática quanto despersonalizada. São evocados termos 

técnicos, referências, descrições de diálogos que procuram reforçar que a crítica e o filme 

pertencem ao exclusivamente mundo da cinefilia. Pode-se dizer, portanto, que a relação dos 

renomados com a história do cinema brasileiro pesa na formulação de críticas mais agudas 

para com a obra de Helena. 

 
Hoje, décadas depois, Helena parece não ter perdido em nada o espírito rebelde 
dos anos 1960. Até pelo contrário. "Ralé" é tudo que permanece impermeável ao 
obscurantismo. Em termos de disposição cênica, aceite-se a definição que dá um 
personagem em determinado momento: um filme atonal (ARAUJO, 2016). 
 
É, em uma palavra, um filme libertário. Libertário na proposta político-existencial 
– contra a desigualdade e a opressão, em defesa das diferenças – e libertário na 
forma, com a mistura de gêneros e estilos, a ruptura de convenções, a abertura ao 
risco.  
Há muito do espírito insurgente do cinema “marginal” dos anos 1960 e 70, mas 
sem qualquer ranço de nostalgia ou apego ao passado. Ao contrário: trata-se aqui 
de retomar a vitalidade e a radicalidade daquele cinema para encarar as questões 
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 de hoje, sobretudo a afirmação de liberdades individuais ameaçadas pela onda 

retrógrada em curso (COUTO, 2016). 
 

Não se pode afirmar com convicção que exista o exercício do compadrio das críticas 

para com o trabalho de Helena Ignez; mas, de certo, há diferentes predisposições de 

abordagem que estão condicionadas à figura da diretora e atriz, como se um certo mal estar, 

ou irreverência, pudesse se abater sobre quem ultrapasse a linha da crítica informativa. Nota-

se também que o veículo de publicação influencia na articulação da crítica com o filme 

Ralé: nos veículos de circulação massiva popular, como Zero Hora, Metro e A Tarde, as 

críticas são superficiais. No entanto, tal constatação não é dado novo, mas característica 

desse tipo de veículo e de sua linha editorial (informativa e de reposição diária), que exige 

concisão e fácil interpretação. 

Os textos dos críticos renomados chamam atenção pela baixa articulação de suas 

análises, ou seja, se limitam ao trivial, maquiando a obviedade com jargões 

cinematográficos, pessoalidades e dados históricos e uma limitada profundidade analítica. 

Torna difícil não atribuir tal hesitação a duas possibilidades: a primeira, o não 

estabelecimento relacional com o horizonte de expectativas da obra, resultando em uma 

crítica superficial que produz um texto descritivo, quase meramente consultivo, situação 

recorrente em críticas de filmes experimentais. A leitura crítica é uma ação interpretativa 

que demanda sintonia para sua efetividade, e se não há sintonia, não há profundidade.  

A outra possibilidade parece ser um tratado de paz permanente da crítica renomada 

para com a história do cinema brasileiro, uma espécie de simplificação excessiva dos 

estudos culturalistas e que nos leva a um aceite incondicional de tudo que é produzido por 

nomes que habitam o panteão cinematográfico. Em termos simples, um acordo vitalício de 

que a obra de Helena é incondicionalmente suficiente pela sua própria existência e 

relevância histórica, desabilitando a crítica a um exercício analítico e comparativo – uma 

ação que poderia, de fato, contribuir para a perenidade e ampliação reflexiva da obra da 

diretora. 

Ainda que a trajetória de Helena Ignez como diretora e, principalmente seu legado 

como atriz de interpretação única no mundo, coloquem-na em um patamar de reverência 

incontestável, não deveria haver impedimento com relação ao modo com o qual se registra 

a experiência de assistir Ralé. As referências construtivas de uma obra buscam um resultado 

de soma aos que lêem, escrevem, assistem e dirigem os filmes. Não se trata, portanto, de 
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 um mero estabelecimento de distinções ou gostos, mas do que poderia vir a ser a função 

social da crítica: uma participação efetiva na trajetória dos filmes e dos diretores. 
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 4.3 Luz nas Trevas – a volta do Bandido da Luz Vermelha (ficção, 2010, 83 min) 
 
Artigo elaborado originalmente em maio de 2019, a convite da revista digital Artememoria, 
financiada pela Labouisse Fellowship da Universidade de Princeton (ISSN 2640-2599)80. 
Posteriormente apresentado no XV Enecult, realizado na UFBA. 
 

 

A história do cinema brasileiro é uma narrativa fragmentada, suscitada por crises 

políticas e sociais que, não raro, decretam o estrangulamento do audiovisual mascarando-o 

como ato necessário de austeridade econômica. No entanto, ainda que em meio a tal 

irregularidade de produção, é possível localizarmos conjuntos de filmes entre os quais há 

compartilhamentos - estéticos ou ideológicos - que nos permitem compreendê-los como 

pertencentes a um ciclo ou movimento81 comum. Da mesma forma, existem filmes que, ao 

contrário dessa leitura de coletividade, são registrados historicamente como expressões 

autorais bastante particulares.  

Dessas possibilidades derivam cineastas que, avançados no tempo histórico, 

assumem como missão referendar movimentos ou autores dos quais se sentem devedores, 

recuperadores ou, até mesmo, uma espécie de continuidade. É sob esta perspectiva da 

continuidade que compreendemos o trabalho de Helena Ignez, cuja produção como diretora 

(iniciada nos anos 2000) pode ser considerada herança estética do Cinema Marginal82 - 

nome dado a um conjunto de filmes produzidos no Brasil entre 1969 e 1973 e que, embora 

não tenham se reconhecido como movimento coeso e intencionado, compartilham fortes 

similaridades estéticas, como veremos a seguir. 

Produzidos sob a conjuntura de 196883, os filmes do Cinema Marginal expressavam 

uma constatação da condição de marginalidade do país, um esforço em assumir a identidade 

 
80 Em função do perfil do público da revista, algumas passagens que, em nossa leitura podem parecer 
excessivas, do texto, são necessárias para a compreensão dos contextos.  
81 Alguns exemplos de outros ciclos do cinema brasileiro: Ciclos Regionais - Mineiro, Gaúcho e Paulista 
(1922 a 1931); a tentativa de Industrialização do Cinema Brasileiro (1947-1959), Cinema Novo (1963-1970) 
e a Retomada (1992-2003). 
82 Embora os realizadores do Cinema Marginal não tenham se reconhecido como movimento, há vasta 
literatura e documentação organizada que permite à historiografia do cinema classificá-los dessa forma. Para 
saber mais, indicamos Cinema Marginal 1968-1973: a representação em seu limite (RAMOS, Fernão. Editora 
Brasiliense, 1987). 
83 Em 1968, o Brasil compunha o conjunto de regimes autoritários implantados sob a égide da Doutrina de 
Segurança Nacional, profundamente disseminada pelos Estados Unidos. Uma série de ações populares 
contrárias à ditadura militar brasileira ocorreram naquele ano, colocando o país no horizonte ativo das lutas 
políticas daquele final de década. Uma delas, A Passeata dos Cem Mil, uniu estudantes, religiosos, artistas, 
entre outros setores da sociedade, que caminharam pelas ruas do Rio de Janeiro contra o regime militar 
instaurado no país em 1964; a manifestação causou uma forte reação dos militares, culminando com o decreto 
do Ato Institucional nº 5, o mais arbitrário dos decretos dos militares. Também em 1968 a Polícia Militar 
invadiu o 30º Congresso Anual da União Nacional dos Estudantes, em São Paulo, prendendo as principais 
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 brasileira como uma identidade periférica. Podemos dizer que essa crença aparece, nos 

filmes marginais, especialmente em três aspectos: no protagonismo das personalidades 

transgressoras, fracassadas, ambíguas ou fetichizadas (o bandido, a prostituta, o cafetão, a 

adúltera, o corrupto, o anão, a alpinista social); na forma fílmica, adepta à tríade sexo-

drogas-rock'n'roll e aos gêneros narrativos hollywoodianos (ainda que sob uma ótica 

irreverente); no discurso fílmico, que escancara, de forma anárquica, a incapacidade de uma 

ação política face a uma realidade bruta e violenta. 

Helena Ignez retoma a estética do Cinema Marginal e, entre 2003 e 2018, dirige 

nove filmes84, número que impressiona não apenas pelo curto intervalo de produção ou pelo 

início de seu trabalho como diretora aos 62 anos, mas por condensar as experiências que 

Helena acumulou como uma das protagonistas centrais da contracultura brasileira. 

Nesse sentido, podemos dizer que o 4º filme de Helena, Luz nas Trevas: a volta do 

Bandido da Luz Vermelha, é o momento máximo da concretização desta conexão entre o 

Cinema Marginal e seu trabalho de diretora. Luz nas Trevas é continuação do clássico O 

Bandido da Luz Vermelha, dirigido por Rogério Sganzerla em 1968 e que desde seu 

lançamento impacta na formação e inspiração de cineastas e produtores brasileiros e, mais 

do que qualquer outro filme, lança as bases do que viria a ser o Cinema Marginal. As bases 

do roteiro de Luz nas Trevas foram deixadas por Rogério Sganzerla como herança criativa 

à companheira Helena Ignez, com indicações sobre como poderia ser realizada a segunda 

parte da obra - ainda que a personagem do Bandido tenha morrido, em sequência antológica 

do cinema brasileiro, no final do filme de 1968. 

Há uma diversidade de conjugações possíveis entre as duas obras, posto que a 

continuidade estética, ou seja, a continuidade da forma do Cinema Marginal, é o item mais 

latente do trabalho de Helena como diretora. No entanto, aqui optamos por debater uma 

conexão mais próxima ao discurso fílmico: tanto O Bandido da Luz Vermelha quanto Luz 

nas Trevas são filmes que nos permitem acompanhar a composição de identidades típicas 

periféricas. Mesmo que sejam duas obras afastadas da narrativa clássica da causa-

consequência (Luz nas Trevas se aproxima um pouco desta estratégia em sua parte final, 

mas ainda assim não é uma narrativa convencional), é possível encontrarmos nos filmes 

situações que delineiam identidades sociais coletivas de suas épocas, e que nos permitem 

 
lideranças estudantis do país. Alguns meses antes, um protesto de secundaristas no Rio de Janeiro terminava 
com o assassinato, também pela Polícia Militar, do estudante Edson Luís de Lima Souto, cujo velório e 
enterro foram acompanhados, em tom de comoção nacional, por quase 50 mil pessoas. 
84 Em 2022, já são 11 os filmes dirigidos por Helena Ignez. 
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 observar como Helena e Sganzerla, cada qual sob o seu respectivo prisma histórico, 

compreendem estas identidades. 

O filme de 1968 começa acompanhando, rapidamente, parte da infância do Bandido 

da Luz Vermelha, seguindo pelas ações que o levam a se tornar um marginal de final trágico, 

sempre cercado de uma constelação de arquétipos e conflitos comuns ao 

subdesenvolvimento. Veremos como Rogério Sganzerla expõe sua crítica política por meio 

da conformação, bastante debochada, do Bandido como uma identidade típica do que era 

considerado como "terceiro mundo" do final dos anos de 1960.   

Já na continuação de 2010, recebemos a notícia de que o Bandido não está morto, e 

passamos a acompanhar sua vida na penitenciária, assim como seu retorno à sociedade - 

cujo mote, veremos, é uma profunda indignação com a distorção de sua imagem midiática. 

No contexto do capitalismo recente, Helena Ignez constrói sua crítica à sociedade do 

espetáculo por meio de um novo Bandido, cuja identidade reflete o individualismo típico da 

segunda década do século XXI.  

O filme de Sganzerla é realizado no contexto do pré-Cinema Marginal, um período 

de conformação do que viria a ser tal estilo, e no ápice da ditadura militar brasileira, na qual 

o cerceamento das liberdades foi imposto em todos os âmbitos - nas palavras do diretor85, 

O Bandido da Luz Vermelha é um "filme revolucionário, fora da lei e que poderia explodir 

a qualquer momento". Nesse sentido, o personagem do Bandido reúne características que 

podem ser entendidas como um painel das identidades típicas da periferia capitalista: a do 

excluído jogado à marginalidade, um indivíduo sem projeto para si, fruto de uma sociedade 

de moldes ainda colonialistas, cercado e motivado por camadas corruptas e desajustadas da 

sociedade, tudo isso em um contexto de ditadura militar instaurada. O personagem do 

Bandido pode ser compreendido como uma debochada e amarga crítica social ao caos que 

é existir em um estado de subdesenvolvimento. 

A colagem de situações narradas ou protagonizadas pelo Bandido da Luz Vermelha 

nos apresenta um personagem isolado socialmente, sem laços familiares claros, de infância 

gestada em meio ao lixão da favela do Tatuapé, e cujo precoce acesso às armas lhe dá 

segurança para praticar assaltos durante a vida adulta. Em seguida, vemos o Bandido como 

um homem bronco, uma pessoa que é, muito possivelmente, fruto da contínua negação ao 

acesso aos bens sociais, marca maior do subdesenvolvimento. Quando pixa um muro com 

 
85 Rogério Sganzerla escreveu, durante as filmagens do Bandido da Luz Vermelha, um manifesto 
chamado Cinema Fora da Lei, em que expressa as bases do seu trabalho. Disponível em 
http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/rogerio-sganzerla/influencias/?content_link=1 
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 frases auto-referenciadas percebemos, pelos erros de grafia, que não teve longa passagem 

pela escola; quando exige a uma das vítimas que lhe sirva um omelete, vemos que não tem 

habilidade com talheres; em seus roubos, é constantemente movido pelo desejo de consumir 

e de bem vestir, indicando que almeja a aparência de outra classe social. Não tem articulação 

para travar diálogos com as personagens que cruzam seu caminho, mas é caricaturalmente 

falante nos momentos de luxúria e verborrágico antes de praticar estupros. Sua tentativa de 

pertencer a um "bando de gângsteres" se mostra frustrada, assim como sua única interação 

social mais engajada, que é o relacionamento erótico com Janete Jane. Mora em um quarto 

de pensão, no qual bebe água do bidê e onde percebemos um acúmulo de objetos que não 

se conectam a um projeto de riqueza material. Sua narração nos conta das diversas tentativas 

de suicídio - e a primeira, aos doze anos, nos dá uma noção de que vem de muito cedo sua 

consciência de deslocamento no mundo. 

A associação que aqui fazemos - a da identidade marginal como símbolo de uma 

sociedade subdesenvolvida no contexto dos anos de 1960 - não é apresentada com didatismo 

ao longo do filme, pois não estamos trabalhando com uma obra da linguagem 

cinematográfica clássica, em que o encadeamento das ações é construído para o fácil 

entendimento de quem assiste. Também não temos o objetivo de sermos deterministas, ou 

seja, provar que "o bandido é violento porque é fruto de uma sociedade injusta". De forma 

sintética, tentamos demonstrar como Rogério Sganzerla utiliza a personagem do Bandido 

da Luz Vermelha para descrever os acontecimentos sociais do Brasil naquele momento 

histórico, e que os recursos que mobiliza (a música, a caricatura, o deboche, a violência, as 

influências do cinema popular americano) são para compor a sua crítica de modo impactante 

e performático, em coerência à prática cinematográfica em que acredita - a do cinema 

marginal.  

Compreendemos que há sentido nesta abordagem de Sganzerla quando lembramos 

que 1968 é o ano da institucionalização da repressão e da violência do regime militar 

brasileiro, um cenário de ausência de debates, de políticas públicas sociais e de cerceamento 

às liberdades de expressão. Na impossibilidade de fazer algo, avacalha-se, diz Rogério 

Sganzerla em seu manifesto Cinema Fora da Lei86. Na violência do capitalismo periférico, 

não há espaço para informação, mas há para superstars: durante todo o filme de Sganzerla, 

o papel dos meios de comunicação é alimentar a aura mítica do Bandido da Luz Vermelha 

 
86 Também em Cinema Fora da Lei, Sganzerla diz: Quando um personagem não pode fazer 
nada, ele avacalha. Disponível em http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/rogerio-
sganzerla/influencias/?content_link=1 
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 ("um gênio ou uma besta?","é o Zorro dos pobres?"), e fazer de cada crime uma história de 

suspense a ser acompanhada em capítulos. Especialmente neste caso, podemos fazer uma 

analogia com o papel da mídia brasileira na mesma época, que, com algumas exceções, 

exaltava Brasil que, em tese, estava em franco desenvolvimento econômico. 

 E como identificamos a proposta de construção das identidades periféricas em Luz 

nas Trevas? A começar, o filme de 2010 é realizado em contexto histórico bastante diferente 

de 1968, mesmo que ainda prevaleça um cenário de espetacularização da violência e severa 

marginalização econômica de grande parte da população. Tem-se, também, uma 

compreensão de que os recursos estilísticos do filme de 1968 já não soam revolucionários, 

uma vez que a estética do deboche, da colagem, da tríade sexo-drogas-rock'n'roll e da típica 

agressividade juvenil já foi incorporada como formato vendável pelo cinema de massa.  

Do ponto de vista da ação política, já citamos que em 1968 havia, por parte do 

cinema marginal, uma constatação da impossibilidade de agir frente ao cenário opressor; já 

em 2010, observa-se uma descrença generalizada nos projetos de transformação e, em 

especial, "nas manifestações de violência (como a do bandido rural e o marginal urbano) 

enquanto sinais de uma rebeldia pautada por alguma noção de justiça87". Por esta 

compreensão, o Bandido que reaparece em Luz das Trevas, ao contrário do filme de 1968, 

não traz consigo a pecha do isolamento e da violência como índices do subdesenvolvimento: 

temos em 2010 a construção de uma personagem preocupada com as consequências do 

esquecimento da sua imagem, um típico indivíduo do século XXI em busca da 

espetacularização da própria existência. Observamos, ao contrário do filme de 1968, que a 

construção deste painel identitário de uma época não se dá por meio do recurso do deboche 

ou da esculhambação, mas pela conformação do ressentimento. 

A constatação do ressentimento como característica comum entre as personagens do 

cinema brasileiro contemporâneo aparece pela primeira vez em 2001, observada por Ismail 

Xavier. O ressentimento é um conceito de raízes nietzschianas, posteriormente reelaborado 

pelo filósofo alemão Max Scheler (1874-1928), que o define como "envenenamento pessoal 

da alma, com causas e consequências bem determinadas". Para Scheler, o ponto de origem 

do ressentimento é o impulso da vingança, que por sua vez é antecedido de uma repreensão 

ou de uma ofensa - ambas vivências materiais da impotência.  

 
87 XAVIER, Ismail. Figuras do ressentimento no cinema brasileiro dos anos 90. SOCINE - Estudos 
de Cinema e Audiovisual,2001. 
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 Diante da exposição de Scheler, podemos construir um quadro de indícios que ilustra 

o personagem Bandido da Luz Vermelha, na sua versão 2010, como uma figura ressentida 

típica periférica do século XXI, cuja indignação se fundamenta não mais pela falta de acesso 

às riquezas ou ao não pertencimento a determinada classe social, mas sim à auto-imagem - 

neste caso, à abordagem que a mídia faz sobre sua figura. O fato de não ser devidamente 

reconhecido, de "não ter voz na TV" , o move para a fuga da prisão e para a tentativa de 

reconquista do status  - o que, veremos, não acontecerá.  

Outro ponto em que é possível identificarmos elementos comuns na composição das 

identidades periféricas é a visão que o indivíduo do século XXI tem de si mesmo: centro do 

mundo e acima das leis, um espírito contemporâneo que é perfeitamente localizável na 

figura do Bandido de 2010. Em diversas passagens de Luz das Trevas, o Bandido se declara 

injustiçado, condenado pelo que não cometeu - sentimento inclusive que transfere ao filho, 

que declara ser "filho do homem mais injustiçado deste país", ignorando toda a 

comprovação da autoria de seus crimes. Há, na sociedade contemporânea, a disseminação 

de um conceito de justiça no qual o interesse do indivíduo tende a prevalecer sobre o 

coletivo, reflexo de uma instauração global dos preceitos das políticas neoliberais, 

conceitualmente excludentes e individualizantes. O Bandido como presidiário não incorpora 

o debate pelas questões do encarceramento ou justiça criminal, mas a trajetória de um 

indivíduo e sua vaidade. Mote claro de vingança desde as mais antigas intrigas históricas, 

essa busca pelo que se compreende como preservação do interesse individual alimenta e 

conforma, cena após cena, o ressentimento do Bandido do filme de 2010. 

A obsessão pelo ideal da juventude é outro elemento da conformação dessa 

identidade subdesenvolvida, amplamente ancorado no espírito capitalista atualizado, cuja 

negação ao ideal de beleza fere ao ego e estimula o impulso de vingança - e, por sua vez, o 

nascimento do ressentimento. Nas sequências em que o Bandido de 2010 assiste à sua 

história contada nos telejornais da TV, ou em que lê jornais antigos com sua imagem, o 

personagem mostra-se bastante inconformado com a "perda" da imagem que o fez célebre 

- e até grita para a câmera: "Perdi minha juventude na cadeia".  

Na mesma chave da conformação de uma identidade ressentida, percebemos, no 

personagem de 2010, uma forte ambição movida pela concorrência, e que pode ser lida 

como uma espécie de emulação do comportamento corporativo típico e que é reproduzido 

nas escalas individuais neste século. A midiatização dos feitos de seu filho (o criminoso 

Tudo ou Nada) leva o Bandido da Luz Vermelha a ter despertado o sentimento de 
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 concorrência. Antes do filho ganhar fama e ser comparado ao pai em rede nacional, o 

Bandido comportava-se com um certo grau de resignação - até aceita, por mais de uma vez, 

confessar crimes que não cometeu, em troca de regalias mundanas. Ismail Xavier identifica 

como recorrente a transformação da figura marginal em figura ressentida no cinema 

brasileiro contemporâneo: "agora deslocado (...) o bandido deixa de fazer parte de um 

movimento rumo à revolta mais consequente, como um proto-revolucionário, e passa a ser 

visto como alguém contaminado por valores burgueses, cercado de perfume e whisky 

importado88". Logo, tal ambição por manter a ordem da sua imagem e por restaurar a própria 

história não deriva das centenas de anos de condenação, mas do nascimento de uma imagem 

concorrente, ainda que tal imagem seja a de seu próprio filho.  

Nos dez minutos finais de Luz nas Trevas, assistimos aos acontecimentos 

subsequentes à fuga do Bandido da Luz Vermelha da penitenciária - motivada 

fundamentalmente, como já descrevemos, pelo desejo de restaurar a própria imagem 

midiática. No entanto, concomitante a sua fuga, ocorre a prisão do filho Tudo ou Nada e, 

portanto, há o término midiático da comparação entre os dois. Não há mais ressentimento 

quando o objeto causador da vingança já não existe mais, e o Bandido dá por concluído seu 

acerto, se auto-declarando imortal. Não tarda, porém, para que o Bandido perceba que o 

mundo de 1968 não é o mesmo que o dos anos 2000, o que de certa forma o fragiliza 

egoicamente. O retorno ao novo mundo expõe sua relação esquizofrênica com o contexto 

social do século XXI, o que o leva a assumir uma nova persona: Jorge Prado, combatente 

da paz. Declara: "O Bandido da Luz Vermelha é coisa do passado, hoje eu sou Luz Divina 

(...). A vida é uma sucessão de adeuses. Adeus a nós próprios, e adeus aos nossos adeuses". 

Helena Ignez compreende que o indivíduo do século XXI, no contexto das sociedades 

periféricas, é um indivíduo sem perspectivas revolucionárias, desejoso de uma auto-imagem 

midiática coerente com a sociedade espetacularizada a qual pertence, e expõe sua tese por 

meio da trajetória deste novo Bandido, para quem a liberdade pesa menos que a própria 

imagem. Logo, quando se transforma em um missionário da paz, a personagem não almeja 

a conversão, perdão ou o arrependimento: ela apenas atualiza seus potenciais de 

midiatização social e espetacularização da própria existência. 

Colocadas nossas análises sobre as duas propostas de constituição das identidades 

nos contextos periféricos - a de Rogério Sganzerla em 1968 e a de Helena Ignez em 2010 - 

 
88 XAVIER, Ismail. Figuras do ressentimento no cinema brasileiro dos anos 90. SOCINE - 
Estudos de Cinema e Audiovisual,2001. 
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 é possível afirmar que, embora haja clara intenção de continuidade da estética do Cinema 

Marginal em Luz das Trevas, Helena Ignez imputa sua crítica social e política na 

conformação do ressentimento do personagem do Bandido, enquanto Rogério Sganzerla o 

faz pela forma fílmica.  

O filme de 1968 traz um personagem apresentado quase que por meio de esquetes: 

poucas falas, uma frenética montagem de imagens, vozes e sons, tudo envolto em um tom 

de deboche (lembremos: “quando não se pode fazer nada, se avacalha”, diz Sganzerla). O 

Bandido de Sganzerla pode sintetizar, então, um painel da identidade periférica forjada no 

contexto do subdesenvolvimento e da ditadura militar dos anos de 1960-1970, com 

limitações extremas à liberdade de expressão: a forma fílmica denota, por consequência, a 

impossibilidade de o sujeito agir diante do caos e da alienação. Já o painel da identidade 

periférica do século XXI é construído por Helena Ignez por meio da exposição de situações 

que, acumuladas, ferem ao ego do Bandido e, em seu máximo, o conforma como uma 

identidade ressentida - nada revolucionária ou anárquica, mas verborrágica e consciente da 

própria existência. O filme nos traz a constatação de que o individualismo exacerbado, a 

busca pela midiatização e espetacularização da vida caracterizam, para Helena Ignez, a 

identidade pós-moderna; em um contexto periférico, as resistências e impossibilidades 

impostas pelo estado de subdesenvolvimento condenam tal identidade, portanto, a uma 

existência ressentida. 

De forma sintética, podemos afirmar que os contextos de exclusão, 

subdesenvolvimento e marginalidade existem em ambos os filmes, e são apontados como 

problemáticos tanto por Rogério Sganzerla quanto por Helena Ignez. Porém, os métodos de 

ambos diferem na medida em que a forma fílmica revolucionária de Sganzerla é incorporada 

à forma do cinema mainstream, não mais impactando suficientemente para se configurar 

como crítica - Helena mantém a forma fílmica ágil, lúdica e pop, mas incorpora 

complexidade à existência do Bandido. Em 1968, o personagem era quase lacônico, reativo 

e deslocado, mas em 2010 torna-se verborrágico, com questões existenciais e vaidades 

típicas da contemporaneidade. Em 1968, Rogério Sganzerla denunciava, por meio da 

esculhambação e da revolução da forma fílmica, a incapacidade de agir em meio ao 

subdesenvolvimento - e a identidade que se forma, neste contexto, é de um indivíduo 

aleijado dos bens sociais, deslocado, impotente e violento. Em 2010, Helena Ignez aponta 

que, embora a ausência de acesso aos bens sociais e a violência persistam na sociedade pós-

moderna, na composição da identidade periférica do século XXI elas são superadas pela 
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 midiatização da existência e pela valorização dos projetos egóicos, gerando um indivíduo 

que, por nunca conseguir atingir plenamente tal condição de espetacularização, torna-se um 

ser ressentido. 
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 Considerações finais 

  

 A tônica desta pesquisa é, desde seu início, a investigação da prodigalidade da 

trajetória de Helena Ignez como diretora, especificamente entre os anos de 2003 e 2018 - o 

que consiste em três curtas-metragens, dois médias-metragens e quatro longas-metragens. 

A metodologia inicial propunha realizar a análise de todos os filmes lançados até 2018, 

intuindo que, a partir delas, poderíamos desenhar um quadro estético que refletisse, em 

alguma medida, o estilo de direção de Helena.  Conforme detalhado no capítulo 

Apresentação, abandonamos essa metodologia por sugestão da banca de qualificação, e 

passamos a trabalhar os filmes não como unidades, mas como itens de um conjunto único - 

a filmografia de Helena Ignez - e com potenciais pontos de tangência entre si. O desafio, 

então, tornou-se localizar quais seriam estes pontos e, a partir deles, entender como tem 

trabalhado, nos âmbitos estilístico e estético, Helena Ignez atrás das câmeras.  

 Pode-se dizer, com certa segurança, que o objetivo da pesquisa foi alcançado: foram 

explorados diversos ângulos da filmografia e da vida de Helena Ignez, o que tornou possível 

sugerir um estilo cinematográfico próprio à diretora. As considerações finais descritas a 

partir daqui sintetizam os caminhos que levaram a esta atribuição, assim como, finalmente, 

expõem o que consideramos ser o estilo de direção de Helena Ignez. 

 

 Helena Ignez inicia seu trabalho como diretora em 2003 motivada, pelo que indica 

seu depoimento, por uma indignação, um incômodo provocado por uma peculiar notícia de 

jornal envolvendo pessoas em situação de rua e uma instalação do artista plástico italiano 

Vitor Acconci. Essa narrativa é bastante interessante quando se tem no horizonte a definição 

de contemporaneidade sugerida por Agamben (2009) a partir de Nietzsche: é 

contemporâneo aquele que percebe sua inadequação ao presente e, a partir deste incômodo, 

distancia-se para ampliar sua capacidade de leitura e de ação no presente. Da perturbação 

Helena faz seu primeiro filme, o documentário inaugural de uma filmografia que, como 

insistimos, nasce contemporânea.  

 A despeito do interessante e, de algum modo, poético relato de Helena Ignez, como 

pesquisadores da história do cinema não podemos deixar de considerar que a intensidade e 

o reconhecimento de seu percurso como atriz, além das três décadas de parceria com 

Sganzerla, tenham pesado sobre esta decisão. Além disso, o vigor e a lucidez de Helena 

Ignez, então com 62 anos, são suficientemente agudos para que ela perceba que os meios de 
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 produção audiovisual, no ano de 2003, estão bastante diferentes daqueles aparatos 

cinematográficos aos quais estava habituada a ver nos sets de filmagem. As câmeras já são 

leves e digitais, tem preços módicos e estão disponíveis em todos os magazines populares. 

A economia e a política brasileiras davam perspectivas bastante otimistas, e Helena e 

Sganzerla tinham fundado a Mercúrio Produções apenas dois anos antes; logo, é bastante 

razoável que adquirissem uma ou duas câmeras deste porte. Em A Reinvenção das Rua, 

produzido e lançado em 2003, é possível ver Helena registrando as ruas de Nova York com 

uma pequena câmera digital em mãos. 

 Com a morte de Rogério Sganzerla, em janeiro de 2004, Helena Ignez vê-se apartada 

da presença de um companheiro inventivo, um admirador e um grande incentivador da sua 

transição para a direção. A dor, segundo Helena, a impulsiona para a expressão criativa:  

 
Essa dor tinha que ser transformada em trabalho, em realização, um luto na luta 
foi transformado. Aí eu senti necessidade mesmo, de botar pra fora, continuar 
esse trabalho que ele tinha deixado, dessa dor da perda que saiu a minha 
necessidade de me expressar como autora 

 
 Em meio à reorganização da vida doméstica, familiar, afetiva e profissional, o “baú 

de Rogério”, nome que ela dá ao móvel que contém os pertences do marido, ganha um outro 

significado, menos arquivístico e mais vívido e pulsante: dali, sairiam os materiais para 

montagem de A Miss e o Dinossauro, os roteiros de Luz nas Trevas e de A Moça e o 

Dinossauro, entre outras dezenas de lembranças, documentos e projetos de Sganzerla. 

 As informações descritas nos parágrafos acima, obtidas durante a entrevista com 

Helena, nos sugestionaram dois indícios do que, posteriormente, chamaríamos de 

abordagens: os acúmulos de sua trajetória como atriz impactam intensamente na sua 

direção; e o acesso (legal e material) aos registros imagéticos de sua história se constitui 

como um acervo criativo inigualável, com potencial para converter Helena em uma 

arqueóloga da própria vida. 

 Pode, neste momento, parecer trivial intuir que Helena Ignez carregaria, para seu 

trabalho de direção, o repertório técnico e pessoal que acumulou como atriz, em especial 

nos filmes da Belair. No entanto, essa trivialidade nos parecia, no início da pesquisa, muito 

frágil para ser sustentada ou rastreada materialmente, principalmente porque a conjuntura 

de produção da Belair diverge, em muitos níveis, das condições disponíveis nos anos 2000. 

A intuição mostrou-se parcialmente correta: de fato, a conjuntura permite que Helena crie e 

dirija com bom suporte técnico, reconhecimento e apoio institucionais, uma situação 

diametralmente oposta ao final dos anos de 1960. Seus filmes usufruem de tecnologias que 
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 qualificam o patamar das imagens e dos sons, e o gargalo de exibição e de acesso ao público, 

decisivo nos anos de 1960, hoje está praticamente extinto. O que não intuíamos, e que nos 

fez assentir que não há nenhuma possibilidade de separar a trajetória da Helena Ignez atriz 

da Helena Ignez diretora, é que a aproximação entre as duas filmografias deveria se dar no 

campo do experimentalismo, ou seja, no campo estético-cognitivo, e não no campo estético-

material, como estávamos projetando.  

 Essa leitura de Helena Ignez como uma unidade coerente só foi possível de ser feita, 

por parte da pesquisadora, quando nos aprofundamos em seus aspectos biográficos, 

especialmente em dezenas de entrevistas localizadas no acervo da Biblioteca Nacional. A 

sua adesão à inventividade e ao experimentalismo, percebemos, vem desde sua formação 

basilar, na Escola de Teatro da Bahia, com acesso a textos, cursos e práticas densas da teoria 

teatral. Não se trata, portanto, de uma opção estética que pode ser descrita apenas por 

adjetivos visuais, mas principalmente de uma crença na potência mobilizadora da 

intepretação, seja no teatro, seja no cinema. 

 Delineadas estas duas primeiras balizas que, defendemos, caracterizam a direção de 

Helena Ignez - ou seja, a indissociabilidade entre atriz e diretora e a prática da arqueologia 

da própria vida -, e antes de darmos continuidade à retomada dos elementos que compõem 

o quadro estilístico que buscamos, é crucial grifarmos a importância que a pesquisa 

biográfica teve nesta pesquisa, e como ela adicionou um crucial resultado ao trabalho.  

 Inicialmente, sequer prevíamos um capítulo sobre a vida de Helena Ignez, motivados 

por uma segurança de que os filmes nos transfeririam todos os elementos necessários para 

a construção do quadro estilístico da sua direção. No entanto, ao longo do acúmulo de 

informações - recortes de jornais, entrevistas, vídeos e biografias de pessoas de seu círculo 

- algumas constantes começaram a nos incomodar, como a ênfase em episódios que, pela 

repetição, solidificaram uma imagem de Helena que não parecia corresponder à artista que 

estávamos investigando. Ainda, alimentavam estruturas sociais e arquétipos nocivos às 

mulheres, como a submissão, o essencialismo, a desvalorização ou o ocultamento de 

ambições, a condição de excepcionalidade e a hiperssexualização - em resumo, atributos 

que diminuíam a agência histórica de Helena Ignez.  

 Dentre os muitos adjetivos repetitivos que localizamos, optamos por desvelar três: o 

de rebelde, o de namorada apaixonada e o de musa excepcional. As argumentações que 

refutam esses atributos estão detalhadas no capítulo 1, o que nos permite sintetizar a 

contribuição que elas nos trouxeram: se o objetivo desta pesquisa é disponibilizar uma 
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 leitura da estética de Helena como diretora e, assim, ampliar as possibilidades de diálogos 

com sua filmografia, esse objetivo não pode se furtar de evidenciar as escolhas sociais que 

levaram Helena a ser a artista que é. A filmografia, em especial a de cunho experimental, 

não existe a priori, ela prescinde de uma agência histórica autoral, e o ideal , para os estudos 

do cinema, é que esta seja delimitada apropriadamente, funcionando como referência, 

presente ou futura. No entanto, as pesquisas feministas tem constatado uma negligência 

sistemática para com a valorização, o registro e a preservação do trabalho das artistas 

mulheres. No caso de Helena Ignez, além da constatação patente da inexistência de uma 

biografia apurada sobre sua vida, pesa ainda a persistência de uma imagem que não faz jus, 

histórica e socialmente, ao trabalho da atriz e diretora. 

 Retornando à descrição das abordagens que compõem, em nossa visão, um quadro 

estético do trabalho de Helena Ignez como diretora, chamamos atenção para o papel 

decisivo que a fortuna crítica, especificamente a destinada à sua trajetória como atriz, trouxe 

ao trabalho. Foi a partir dos estudos sobre a dramaturgia experimental de Helena, única no 

mundo, que pudemos inferir o impacto das teorias teatrais em seus filmes - mais 

notadamente, dos pensamentos de Brecht e Artaud. A ressonância dessas teorias é tão 

decisiva para Helena Ignez que, invariavelmente, coloca-se como a terceira característica 

do quadro que construímos. Adicionamos, ainda, a ressonância da filosofia, uma aderência 

mais recente, porém significativa, por parte da diretora. 

 A extensa (e intensa) trajetória artística de Helena Ignez, quase toda registrada em 

imagens e sons (e que estão sob seu poder legal e material), atribui à memória um papel 

criativo potente em sua filmografia. A inserção de trechos de filmes da Belair é prática 

bastante recorrente nos filmes dirigidos por Helena, indicando a auto-referência como uma 

abordagem nítida de sua direção. Assim como presta olhar atento e criativo ao passado, 

Helena também é uma observadora aguda e crítica do contemporâneo. Os roteiros de Luz 

nas Trevas e A Moça do Calendário são mosaicos (ou colagens) de factuais de diversos 

níveis de importância, endereçando urgência e politização aos filmes. Por munir-se com 

frequência de imagens do passado para construir seus filmes atuais, chamamos esta 

abordagem de auto-referência; por reunir e organizar os fatos do seu tempo presente sob um 

olhar crítico, reconhecemos que faz um inventário do contemporâneo. 

 Por fim, elencamos como a quarta característica peculiar da direção de Helena Ignez 

o seu vínculo ao cinema afetivo-performativo. Reconhecemos que essa indicação é mais um 

exercício teórico-crítico do que parte de um programa estético, e é por isso a nomeamos 
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 como vínculo, e não abordagem - ou seja, não é necessariamente uma operação consciente 

de Helena, mas uma proposta teórica que esta pesquisa faz tanto a partir da análise fílmica 

quanto dos estudos das teorias recentes do cinema. Os indícios que nos autorizam a crer 

nessa vinculação estão descritos em detalhes no capítulo 2; resumidamente, fazemos uma 

aposta que defende que os filmes de Helena, em função das abordagens estilísticas que 

pratica, mobilizam uma resposta cognitiva-corpórea no público espectador. Esse fenômeno 

tem ocupado posição privilegiada nos estudos cinematográficos, especificamente os que 

rejeitam as análises fílmicas centradas na visão; tem sido recorrente o uso de nomes como 

cinema afetivo-performativo, cinema dos sentidos, cinema de afecções e, em alguns casos, 

cinemas do corpo. 

 Dessa forma, sintetizamos o quadro estilístico que defendemos como particular da 

direção de Helena Ignez: trata-se de um cinema caracterizado pela auto-referência e pela 

reiteração da própria história, mas que também oferece aos filmes um inventário do 

contemporâneo; condensa, de forma única, teorias teatrais que parecem opositivas, mas que 

em seus filmes operam em mútua complementação, mobilizando respostas cognitivas-

corpóreas dos corpos espectatoriais, permitindo, no campo teórico, que vinculemos sua 

direção ao que tem sido chamado de cinema afetivo-performativo.  

 Como uma tese que propõe um delineamento estilístico de uma diretora 

contemporânea, compreendemos como imprescindível registrar o contexto histórico de sua 

produção, especialmente no que se refere ao estado das políticas cinematográficas 

nacionais. O levantamento do presente ampliou o relevo da direção de Helena Ignez: chama 

a atenção o número de filmes que realizou nas últimas duas décadas, em intervalos 

considerados curtos para o cinema brasileiro - em média, Helena filma a cada dois anos. 

Quando estudamos a perspectiva de gênero no cinema brasileiro e mundial, Helena mostra-

se mais uma vez impressionante, assumindo plenamente as frentes criativas de todos os seus 

filmes - situação que, como mostram os números, é uma realidade distante para as 

trabalhadoras do cinema. 

 Essas abordagens não são nomeadas ou descritas explicitamente por Helena Ignez, 

ou seja, não aparecem como um programa estilístico ou um manifesto formatado pela 

diretora. Trata-se de uma proposta desenhada para esta tese, com o objetivo de disponibilizar 

um material bibliográfico sistematizado sobre o trabalho da diretora, compilando análises 

de sua filmografia, análises socioculturais dos contextos de sua formação e de sua produção, 
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 indicações de fortunas críticas, além de materiais publicados na imprensa brasileira e 

entrevistas inéditas.  

 Como perspectiva futura, mas próxima, almeja-se incluir em nossas análises os dois 

últimos filmes de Helena Ignez: Fakir (2019), e Fogo baixo, alto astral (2020), assim como 

compartilhar os resultados desta tese em congressos, revistas de relevância e demais espaços 

de compartilhamento das pesquisas cinematográficas. Há ainda uma questão que se 

apresenta como intrínseca a nossa proposta de vinculação ao cinema afetivo-performativo, 

e que não foi desenvolvido nesta tese: o peso do gênero e da raça dos corpos espectatoriais. 

A interseccionalidade tem sido defendida como ferramenta indispensável aos estudos das 

imagens cinematográficas - em especial, pelos textos sobre olhar opositvo de beel hooks -, 

mas nesta pesquisa, por motivações variadas, ela não pôde ser incluída. Trata-se de uma 

adição que será realizada com a urgência e os cuidados pertinentes ao tema.  

 Por fim, registramos mais uma vez nosso desejo de que esta tese propicie, para os 

filmes dirigidos por Helena Ignez, a ampliação dos diálogos frutíferos com outras 

filmografias nacionais e internacionais, assim como atualize algumas leituras difundidas 

sobre sua personalidade, direcionando-a para uma posição de agente da própria história e 

de protagonista criativa de momentos significativos do cinema brasileiro. À Helena, 

devemos muito. 
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 Anexos 

 
[Entrevista com Barbara Vidal, 20.05.2021] 
 
Olá, tudo bem? Você me desculpe, eu me esqueci totalmente. Está uma correria aqui. Bom, vou 
responder, tá? Mas eu vou responder em partes, porque talvez eu não consiga terminar de responder 
tudo agora, tá?  
 
Vamos lá: eu me chamo Bárbara, nome completo, Barbara Vida, tenho trinta e seis anos, sou 
formada em atuação, em bacharelado em artes cênicas, pela UniRio, que é a Universidade Federal 
do Estado Rio de Janeiro, e enfim, no cinema eu fiz Darcy Ribeiro, fiz uma escola de formação de 
um ano e meio. Atualmente eu trabalho na Brigada Audiovisual Eduardo Coutinho, do MST. Eu sou 
atriz, mas sempre filmei e produzi, né? Outras funções, inclusive que eu exerci, exerço até hoje com 
trabalho com a Helena, né?  
 
Bom, a Helena, eu conheci numa amostra que teve, em homenagem ao Ricardo Miranda. Aqui foi 
editor do Canção de Baal, enfim, uma pessoa muito querida pro cinema brasileiro, e a Helena atuou 
em alguns times dele, né? Era muito amiga dele, ele era uma pessoa muito alegre né? E aí eu a 
conheci numa mesa de bar. Eu falei, Helena, aí eu queria tanto fazer uma oficina de atuação com 
você. Olha, foi, antes do “Feio eu”, antes de dois mil e dez, sei lá, mais de dez anos atrás. E ela falou, 
não, vamos fazer um filme. E aí, a nossa relação começou, muitas trocas de e-mails e tudo mais. A 
partir desse encontro a gente organizou essa oficina, né? “Do Feio” eu, e fez o filme, né? Depois eu 
vou falar mais sobre esse processo.  
 
É, então eu comecei a trabalhar com a Helena, quando eu a conheci no “Feio Eu”, né? A pergunta 
três, eu tô na dúvida, se é na vida ou com a Helena Inês.  Se for com a Eliane Inês, eu atuei no “Feio 
eu”, “Ossos”, “É ralé”, “A moça do calendário”. Desses eu produzi “Ossos” e “Feio eu”, fiz a pré-
edição de ambos, né? No filme Faquir, eu fiz a fotografia adicional e fiz também a pré-montagem, 
fiz still também. “Moça do calendário” também fiz fotografia adicional, além de atuar, né? E é isso, 
tem o próximo filme que está vindo, também meu projeto, né? E agora se for uma pergunta em 
relação a mim, eu posso até mandar o meu currículo, porque eu já trabalhei em muitos filmes, como 
atriz, produtora, né? Eu já fiz acho que como atriz, uns de vinte e cinco a trinta mais ou menos. 
Estava me perguntando isso, Raiva, estava contabilizando, né? Vou dividir aqui em partes, para eu 
falar “tá osso”, tá bom? Que é um processo longo.  
 
No processo de produção, vou começar a falar do filme “Feio Eu”, tá? Falar porque foi antes. Então 
a gente organizou essa oficina e que aconteceu no Cinema Nosso, né? Eu estava produzindo, junto 
com a Helena, eu não lembro como que eu cheguei no Cinema Nosso, mas tinham alunos de lá e a 
gente fez uma, tem até e-mail, eu criei até um perfil no Facebook, que é “Em busca de um filme”, 
meu e-mail até hoje, por causa dessa produção, né? Que a gente abriu inscrição para essa oficina, 
né? E nesta oficina, cada um tinha que trazer um personagem a ser, né? Então a oficina reuniu alunos 
do cinema e reuniu atores, né? Pessoas interessadas em fazer essa oficina, né? A quantidade de 
pessoas na oficina é a quantidade de personagens que tem lá. Não teve muitos inscritos, engraçado, 
né? Embora a gente tenha feito uma divulgação, a gente tentou criar esse perfil no Facebook, em 
busca de um filme e tem mais, já fez meditação, assim, tipo, um mistério do que seria, tal. E aí, foi 
acho que cinco dias de oficina.  Nos primeiros dois dias foram no cinema nosso e depois os três, 
quatro dias que seguiram foram nos sete de filmagem, né? A gente tinha com base lá o Cinema 
Nosso. Na primeira parte da oficina, isso a gente tem bastante documentado, né? No próprio filme, 
tem o material bruto. Então, no material, nas aulas, a Helena, a gente conversar, a gente parte que a 
Helena passava em Tai Chi. É, mas é muito essa pergunta... foi conversar, sobre qual esse 
personagem, a gente ia fazer. Então, cada um levava, isso aí, no segundo dia, as pessoas levaram as 
ideias, né, dos personagens. E aí é onde a gente queria filmar. Só que a Helena não colocou nenhuma 
restrição de onde. A gente poderia filmar, então foi muito interessante. Como produção, né? Porque 
era eu, Helena, e os atores, e o Vitor do Som, o Diogo que fez uma vez a fotografia da oficina. E o 
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 Davi entrou depois da equipe, porque um dos personagens, uma das pessoas que é o Glauber Luz. 
Falou que queria filmar no Complexo do Alemão porque eles tinham acabado de inaugurar o 
teleférico do alemão. E aí a gente também viu que o príncipe Harry ia passar por lá, né? Ele ia passar 
no domingo, e aí a gente foi no sábado, só que eles tinham anunciado domingo na mídia, mas na 
verdade ele foi no sábado, né? Eles são para não ter aglomeração, eu acho. E aí foi lá que a gente 
filmou o príncipe Harry. Foi nessa visita de locação, lá no alemão. E aí eu arranjei um amigo que é 
de lá de Inhaúma que fez a produção local. Ele falou com a pessoa da associação de moradores, mas 
já ela a gente saiu com as nossas figurinhas. Essa foi a primeira parte em que já tinha a autorização 
dos moradores e filmou lá, né? Mas aí quando a gente voltou para o Alemão e a gente filmar no 
teleférico. No teleférico a gente não podia, não tinha autorização para filmar. Então, foi uma 
performance que a gente fez, né? Porque a gente entrou no teleférico, como passageiros, como 
turistas, né? E aí foi muito engraçado numa estação do teleférico, uma perguntou pra Helena, para a 
gente de onde a gente era. Aí a Helena falou, eu sou da Bahia, né? Foi muito incrível essa 
experiência, porque a Helena também estava dirigindo, atuando e produzindo, né? Então, a gente 
atuou o tempo inteiro. Porque estava sendo produtora, mas eu ia com meu figurino, né? E assim, 
foram em todos os lugares. Cada um escolhendo um lugar, um ator, o suicida, escolheu um 
apartamento. Aí, outros foram no aterro, né? Outra foi num bar, né? Outro em frente ao cinema, 
então a gente faz a escolha da locação, né? Foi a partir desses personagens. Enfim, a gente acabou 
essa oficina e eu trabalhava na época no festival de cinema brasileiro de Paris e eu estava indo pra 
lá, aí ele falou: Bárbara, você vai pra lá, filma a Sheila Fernanda, porque ela, o sonho dela é ir, ir 
para a Inglaterra, né? Encontrar o príncipe Harry e aí eu falei, nossa, vamos lá, né? Aí eu fui, e aí, 
nos meus intervalos de trabalho eu fiz né? É uma amiga minha que é a Helen, que era produtora do 
festival, filmou pra mim lá e teve uma grande coincidência que um dos biógrafos do Jimi Hendrix, 
eu conheci esse festival. E aí, a gente ficou né? Eu acho que tá um pouco dando em cima de mim, 
mas enfim, ele acabou filmando uma das cenas, né? Eh, do filme "A Cena do Barco", que ela tá lá 
no barco, querendo ir, ela, enfim, eh, foi muito engraçado nessa coincidência do príncipe Harry.  
 
Enfim, são muitas histórias, não sei eu, porque foi, realmente, eu acho que a personagem que eu 
acho que é o mais, uma das que eu mais gostei de fazer na vida, né? E a forma de e foi totalmente 
improvisado, né? Eu venho das de uma formação de teatro de rua, né? Então, teve tudo a ver com 
teatro de rua, né, era cem por cento improvisado, né? E na rua, né? E na rua, as personagens 
aparecem para a gente, né? São presentes, né? A rua dá presente para a gente, né? Quando a gente 
vai filmar.  
 
E aí teve o “Feio eu” eu até esqueci, o Peter Cronos (?), né? A gente encontrou na rua. A gente 
estava numa gravação, no aterro e o Peter Cronos apareceu lá. Enfim, começou a contracenar comigo 
e aí teve essa dele ter se encantado, falar assim, ó, Fernanda, e a partir daí, ele ainda o colocou no 
filme, né? A outra figura que entrou assim, foi a Elubeck, né? Que é a lojinha dela, o brechó dela é 
o lá, é perto do cinema nosso, né? E aí a gente foi lá comprar umas coisas e acabou que a gente fez 
uma filmagem lá Elobec, inclusive, até hoje eu mantenho relações com ela, ela tinha esse brechó 
que ficava aberto, botava o DVD do Feio eu, pra passar, o tempo inteiro no brechó, sabe? Ela foi 
uma pessoa que ficou muito feliz assim, com a produção. E, inclusive, ela depois chegou com André 
Sampaio, enfim, é um filme que tava produzindo também. Então, esse é o processo de filmagem, 
tem muitas histórias, então, muitas aventuras, né? Porque foi toda improvisada mesmo. E enfim, 
então essa é a pergunta de como foi a gravação do "Feio Eu", desculpa, foi longa, né? Mas é porque, 
enfim, foi. O processo foi muito longo, mas agora? Eu esqueci dessa parte. Depois eu e Helena e 
Bárbara Moraes, a gente fez a montagem do filme num apartamento do Flamengo que a Sinai tinha, 
que eles iam (...) enfim, acho que eles alugam esse apartamento. E aí, a gente ficou um ano, né, um 
ano nesta edição, tendo o filme como norte. Essa utilização das múltiplas telas e ao longo desse um 
ano, a gente fez inúmeras experimentações de múltiplas telas. A gente se encontrava algumas vezes 
por semana, a Helena vinha para cá de São Paulo, a gente passava temporadas assim, né? E assim 
foi o processo da edição, e o Vinícius esse trabalho que a gente fez durante um ano, deu uma liga, 
né? E criou a estrutura, mas as cenas estavam montadas, as múltiplas telas, a gente, eu e Bárbara, 
tínhamos feito, né?  
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 E Helena também, a Helena é uma pessoa que ela assina também a montagem, eu acho, né? pré-
montagem, porque ela é uma pessoa muito precisa, né? Na edição. Então, ela diz exatamente o ponto 
que tem que, ela sabe muito bem o que ela quer. Ela quase opera lá, só não aperta os botões. Mas, 
enfim. É bem interessante o processo de montagem também com a Helena, porque ela é uma pessoa 
muito obcecada, então ela vê muitas e muitas vezes o material. Ela viu muito, muito material. Aí, a 
parte da Índia, que eu não falei, né? E a Helena foi homenageada, num festival, na Índia. E ela 
aproveitou também, eu já tinha filmado na França. E organizaram uma equipe, o Eduardo produziu 
as filmagens lá na Índia. E lá tinha um fotógrafo profissional, enfim, saíram para filmar. Tiveram 
dias de filmagem lá nesses intervalos desse festival. E assim, lançou o “Feio eu”, no Odeon. Foi 
incrível, foi uma sessão bem emocionante, porque esses filmes são feitos de uma maneira precária. 
Foi exibido no festival do Rio, numa sala de quatrocentas pessoas, é muito emocionante. Então, é 
basicamente algumas das lembranças aí de como foi o processo do “Feio Eu”. 
 
Bom, agora o “Ossos”, né? “Ossos” e “Feio eu” são filmes que eu tenho muito a falar, porque eu 
produzi desde o começo ao final. Eu acho que eu participei de todas as etapas. “Ossos” é depois que 
a gente tinha feito “Feio eu”, Helena fez o curta que eu esqueci agora, que foi antes do Ralé  né? E 
são filmes bem diferentes, né? Porque esse filme é muito radical, né? Esses filmes “Feio eu” e 
“Ossos”. No sentido do que happening, né? Cinematográficos, “Os ossos” têm até esse nome, né? 
De ser de um rapper em cinema, né? Foi numa época que a Helena costuma dizer Black Block, né? 
Dela, né? E “Ossos” assim ela me ligou um dia, ela ia passar o material “Eu feio”, eu ia passar no 
Ceará, na mostra de cinema organizado pela Bárbara Cariri, Outros olhares, acho, esqueci o nome. 
E a Helena falou: Bárbara, vai passar, eu pago só passagem, ela que marcou a passagem, e aí o o 
festival num hotel, eu dividi quarto com a Helena, dessa vez, né? E aí a gente produziu lá, mas como 
foi esse processo, né? 
 
Ela falou: Bárbara, a gente tem que fazer esse filme, ela tinha uma ideia, eu não sabia, não conseguiu 
explicar direito. Ela estava com angústia de fazer esse filme, parecia que ela, às vezes, tem umas 
coisas que ela acha que vai morrer, entendeu? Aí ela, eu acho que ela achou que ia ser o último filme 
que ela ia fazer naquele momento. Num sei, alguma coisa assim. E aí, lá fui eu pra Fortaleza, né? 
Com um convite desse, claro que eu fui, mesmo sem saber exatamente quais eram as ideias dela. 
Estava tudo na cabeça da Helena mesmo, né? E ela vai elaborando mil coisas, né? Então, eu falei 
com o Marcelo Ikeda, um amigo que na época dava aula na Universidade do Ceará, da Federal de 
lá, em cinema e ele organizou com os alunos dele, né? E com os alunos da, da universidade, essa 
oficina, a gente organizou e ele chamou os alunos, né? E então as pessoas que participaram são 
alunas, né? Num sei se todas, algumas são amigas de alunos, mas foi uma breve divulgação também, 
não foi uma divulgação muito ampla, né? Legal de ser universidade, né? Que novamente se 
diversifica, né? Por mais que seja universidade de cinema, né? Ele se diversifica um pouco, são 
pessoas estranhas, né? São pessoas não clássicas, atuais, dum filme, aquele elenco que seria 
escolhido pelo filme, né? Então, é bem interessante esses filmes populares, né? Que vem das 
oficinas. E a gente fez alguns dias de filmagem, foi um dia deles, a base foi o hotel, que a gente 
filmou lá no Porto de Iracema. Então, foi o mesmo, mesmo esquema do “Feio eu”, né? Que a gente 
andava de figurino, né? Eu tinha uma roupa, aquela roupa que era aquele vestido preto, de uma noiva 
sangrando, daí eu ficava andando pelo hotel, né? Porque no meu quarto, ele virou um camarim, né? 
Então, as pessoas iam se vestir no quarto, iam se maquiar no quarto, né? E aí teve uma hora que eu 
estava no elevador e me perguntaram: senhora é uma cantora de rock, né? Foi bem engraçado assim, 
fazer, né? Porque estava atuando e produzindo, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu pego, 
assim, da Helena, sabe? Que sempre diz que a gente como atriz, a gente tem que ser né? Existe esse 
paradigma da atriz intocável, né? E ela faz a gente meter a mão na massa, põe a mão na massa, né? 
Ela produz, né? Ela produz todos os filmes, né? Ela sempre falou isso, né? Que ela produz na Belair, 
ela era produtora, né? Mas ela não assina como produtora. Tinha esse tabu, né? Da atriz produtora, 
que é a coisa mais comum, a Fernanda Montenegro é, todo mundo é, né? Mas é velado, né? Como 
se a gente não tivesse relação com as coisas concretas, né? Do filme. Nisso, veio eu no processo de 
montagem, foi bem interessante, né? Porque tinha aquele estigma, ah, atriz, não edita as suas cenas, 
aí a Eliana virou e falou assim: Ah, é, então, você vai editar as suas cenas, né? Então, é bem 
interessante, assim, essas situações que a Helena nos coloca, isso já também falando pouco da 
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 pergunta oito, né? Então “Ossos” a gente teve um dia que a gente filmou no centro de Fortaleza. E 
aí a gente foi escolhendo os locais, a medida que a gente ia improvisando mesmo, eh a gente filma 
naquela rua, né? Eu acho que naquela rua, naquele dia mesmo, né? E acho que, e outro dia, foi na 
orla também, aquela parte da Classe Morta né? Então, acho que foram três dias de filmagem, um dia 
de oficina. E a gente ficou mais ou menos em Fortaleza uns cinco, aos sete dias, acho, no máximo. 
E o processo voltamos, quem fez a pré-montagem na época foi o Gabriel, que era o meu companheiro 
na época. Gabriel ele fez a cor, fez a montagem do “Ossos”, fez a cor, a pré-montagem trilha sonora, 
né? E fez a cor também, assim como fez a cor do “Feio eu”. E os letreiros. Então, foi (...) que fizemos 
e que rodou bastante, né? Um filme, eu acho, né? eu acho que foi o filme mais marginal assim. Mais 
na guerrilha. Que a Helena foi de fato, né? Que feito, a gente até conseguiu um patrocínio de cinco 
mil reais, uma coisa assim, que não dá, pra finalização, enfim, não dá pra nada, né? Mas era alguma 
graninha, né? Então, essa é a pergunta sobre “Ossos”. Você desculpa aí, seria longa, porque foi um 
processo muito intenso. 
 
Ser dirigida pela Helena é muito legal assim, porque ela confia muito no trabalho dos atores que ela 
chama para trabalhar. Então, ela sabe muito bem o que quer de cada um. Quando ela me chama 
assim para um trabalho, ela em nenhum momento da vida questiona. Ela acha que ela tem plena 
confiança sim, e isso passa muito. Quando você é atriz e você tem essa confiança. E aí pendente, 
isso, eu falo hoje em dia, eu já tenho muitos anos de carreira, né? Mas o começo é difícil, né? Você 
está atuando, assim, no cinema e aí essa segurança é muito legal. A gente conversa muito sobre os 
personagens. Agora, eu, particularmente, nunca ensaiei com ela, não ensaia. Os nossos ensaios são 
conversas, né? E aí a gente conversa sobre o filme, sobre essa personagem e é muito 
intelectualmente. Que vai desenvolvendo, né? Essa personagem, as personagens, né? Então, eu acho 
que ser dirigida pela Helena é uma experiência de liberdade. Muito, uma experiência muito 
libertária. E acho que é quase performática, né? Porque todos os filmes que eu atuei com ela, nunca 
tiveram ensaios, eram performances que eu fazia, né? E aí ela soltava a corda mesmo, né? Para ser 
como que a gente conversava e aí a gente ia partir dessa improvisação, a gente chegava, né? Como 
foi no “Ralé”, né? A gente não ensaiou aquela cena com todas aquelas meninas, né? Foi de uma vez, 
que aconteceu. 
 
Olha, eu tive duas experiências, né? Como produtora, com a Helena, que foi “Ossos” e Feio eu”. 
Foram experiências muito diferentes, assim, né? Dos filmes que a Helena costuma fazer, né? Que 
são filmes mais estruturados, né? Que tem uma equipe, que está há anos acompanhando. A Mi assiste 
a direção dela há muito tempo, a Michele, né? Matalon, organiza uma superprodução também, né? 
Tipo, então é bem diferente né? Essas experiências como produtora dos filmes da Helena, foram 
bem libertárias. Também, mais uma vez, né? E quebrando o tabu, né? De que atriz não pode tá 
produzindo ao mesmo tempo e eu estava produzindo, foram experiências que eu produzi e ao mesmo 
tempo, né? Então, foram bem marcantes, por isso. Ah, outra coisa que eu faço bastante com a Helena, 
é trabalhar nessas pré-produções. Por exemplo, nesse novo trabalho, a gente sempre conversa muito, 
fica horas no telefone, ela fala as ideias, a gente conversa política, né? Então ela vai chegando estes 
a isso vira um filme, né? Vira diálogo que ela tem essa intensidade assim, né? E eu já emendo a 
última pergunta que é sobre o que eu destaco no trabalho como diretora da Helena, né? Ela é uma 
pessoa muito obcecada, né? Acho que ela é um mergulho profundo que ela faz nos filmes. Então ela 
realmente é ela, quando ela tem material bruto, ela fica olhando repetidamente, ela pega o material, 
a medida que ela, vai tendo o material e vai reduzindo, ela vai assistindo, ela sabe de cor, eh 
impressionante. Essa obsessão dela, né? Pelo trabalho assim, essa paixão dela como é muito 
impressionante assim, como ela fica dedicada. Ao, ao filme, né? E outra coisa, é esse núcleo, né? 
Que ela vai juntando, né? Eu acho que é um quase um, eu me sinto um grupo de teatro, né? Porque 
passa ano e vem ano, né e aí a gente tem um núcleo nosso que vai aumentando, né? Tem gente que 
participa de um filme só, tal, mas as pessoas vão, tendem aí se repetindo em todas as produções, né? 
Então, esse novo trabalho, eu já tenho a Taís, tem a Dani, a Dani que trabalhou no “Rale”. Enfim, é 
o Tony, né? São pessoas que vão se somar a essa trupe de teatro, que é uma trupe mesmo, né? Que 
a gente tem até alguns grupos no WhatsApp, né? E de trocas, a gente trabalhou no filme do Albert, 
dos Albertos também, né? Desse último filme Fachie e a gente vai trocando experiências, né? Eu 
acho que eu considero assim, é quando me mudei para São Paulo, agora eu tô no Rio, por causa da 
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 Pandemia, né? Então, uma grande base para mim foi a Helena, né? Porque uma base de amizades 
também, né? Eu vejo muitas pessoas do cinema hoje em dia que eu conheço, tenho uma relação 
muito próxima, por esse trabalho, né? Essa trupe aí de cinema aqui, a Helena montou, né? O João, 
Marcos de Almeida, né? Que é o João ele trabalhou em todos, todos os filmes dela, né? Ele faz cor, 
faz letreiro, já fez de tudo, né? Nos filmes, mas ele, por exemplo, é um grande amigo meu, né? E é 
dessa trupe da Helena, né? Então, bom, poderia aqui falar horas e horas da Helena, porque é uma 
pessoa que me ensina muito, é uma mestra, né? Uma grande amiga, uma mestra e uma pessoa que 
eu aprendo muito, eu sei que ela aprende muito comigo, né? Porque eu acho que todo grande mestre 
aprende com os seus discípulos, né? Então ela tem essa generosidade, essa vontade, né? De aprender 
com a juventude, de se inteirar das coisas, da política e da cultura de massa e tudo mais, né? Então, 
é isso. Obrigada por ter me feito essas perguntas. Prazer poder contribuir aí com um trabalho sobre 
ela, né? Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. 
 
[Entrevista Helena Ignez, julho de 2019] 
 
Gabi: Formalmente agora Helena, obrigada por nos receber aqui na sua casa e ceder uma parte do 
seu tempo para dialogar conosco sobre a sua trajetória como diretora. 
 
Helena: Muito obrigada às duas. 
 
Gabi: Nós que ficamos honradas e agradecemos. Então, a ideia Helena, é nós conversarmos sobre 
os filmes que você dirigiu, em ordem cronológica, sinta-se à vontade para aprofundar alguns mais 
outros menos, é uma conversa bem livre, nada muito técnico, apenas pra gente ouvir você  que criou 
e concebeu essas obras. 
 
Helena: Está certo. 
 
Gabi: Então a gente poderia começar com o primeiro curta, que é “A reinvenção da rua de 2003”, 
correto? 
 
Helena: Isso. 
 
Gabi: Então eu queria que você falasse para a gente, primeiro, o que motivou você a começar a 
dirigir. Pelo formato do documentário experimental, o que te motivou a realizar esse filme, o que 
ele te trouxe de experiência para os outros filmes que se seguiram.  
 
Helena: Então, “A reinvenção da rua” é uma média metragem, ele tem 30 minutos. A razão dele 
existir foi uma indignação que eu li o jornal A Folha de São Paulo, sobre uma mostra, uma vernissage 
que tinha acontecido aqui em São Paulo com o artista Plástico Vitor Acont, que é um artista de arte 
pública, dos anos 60, é de grande importância e relevância na performance. Ele tinha trazido um 
contêiner aqui para o Brasil para expor na região do Glicério, que é a mais abandonada de São Paulo, 
mais fora do eixo, e tinha tido uma inauguração com grande sucesso, com várias figuras importantes 
da sociedade, empresariado, e 30 dias depois foi exatamente quando eu li essa notícia, ela iria ser 
removida dessa região do Glicério. Essa obra de arte pública, porque não tinha um fiscal da 
prefeitura que pudesse estar ali presente durante o dia. Na verdade, esse contêiner continha um 
banheiro, um tanque de lavar roupa e uma biblioteca. Quer dizer, tudo que se precisava um morador 
de rua, ali, o sem-teto precisaria para melhorar suas condições, um banho e isso foi feito através de 
um documentário onde eles todos se expressavam. A possibilidade de se lavar as crianças, os filhos, 
e um tanque de lavar roupa que era importantíssimo, que não existia nada parecido com aquilo para 
lavar roupa por ali e essa biblioteca onde eles passavam a tarde. Mas aí, se criou uma história que 
havia perigos de estupro, tinha havido uma tentativa de estupro. Na verdade, não tinha havido uma 
tentativa de estupro, era uma briga entre policiais e moradores de rua e se inventou essa possibilidade 
de um crime, ali dentro daquela região de sem-teto, e o anúncio é que ia ser removida a instalação 
que tinha sido feita para ficar ali, pra pertencer àquele grupo. Eu liguei para uma amiga minha 
produtora e disse, nós temos que ver isso imediatamente, eu achei que era uma necessidade urgente 
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 de clamar contra aquela situação, e o filme foi feito no Brasil e em Nova York, São Paulo e Nova 
York, com o Vitor Acont, e com a filmagem de várias dessas obras dele lá de inclusão, todas, nos 
próprios prédios empresariais etc., mas ele ao lado, nos jardins, ele conseguia acoplar uma obra de 
arte que fosse utilitária. E sobre essa utilização é que falam o tempo todo, uma obra de arte utilitária, 
essa é a arte que queremos, era muito interessante essas entrevistas. E foi o último trabalho de 
Rogério, ele foi a montagem desse filme e uma orientação, porque eu iria fazer um documentário 
tradicional que eu não apareceria, e Rogério achou um absurdo isso, e me trouxe uma fagulha do 
ensaio, do filme ensaístico, e falou por que você não está? Aí em nova York como ele fazia câmera 
junto do Marcos Bonissom, que também é um artista plástico bastante conhecido, reconhecido, é 
carioca, me filmou bastante e montou. Então esse primeiro filme eu venho profundamente 
influenciada por Rogério, no estilo dele de curtas metragens, que são todos eles ensaísticos. Inclusive 
existem vários trabalhos, agora, acadêmicos feitos sobre Rogério e o ensaio e o filme ensaístico. E 
assim foi feito esse filme, e passou em alguns festivais, passou fora do Brasil, Festival de Turim, 
passou também em outros festivais, que não lembro exatamente nesse mesmo período, dentro de 
mostras sobre o cinema de Rogério e filmes afins. Então esse é meu primeiro filme, que entrou 
dentro desse trabalho conjunto , dessa obra que eu me sinto totalmente filiada, que é o trabalho dele, 
esse trabalho experimental de Rogério, e assim foi feito. 
 
Gabi: o primeiro filme de uma diretora, é de uma certa forma um certo autodiagnóstico. Então 
trazendo essa metáfora do autodiagnóstico , o que que essa sua primeira experiência conduzindo 
esse filme como diretora, trouxe nos filmes que se seguiram, o que te ensinou, se houve uma 
expectativa que foi frustrada, ou o contrário, algo que superou a expectativa. 
 
Helena: O “Reinvenção da Rua”, me trouxe a rua, exatamente a rua que se mantem em todos os 
meus filmes até “A moça do calendário”, onde a crítica também se debruça, como eu vejo São Paulo, 
e esse olhar de invenção, que existe nas ruas de São Paulo, os transeuntes, eu acho que isso é uma 
característica minha, esse interesse pelo público, pelo que não é pessoal apenas, mas vendo isso de 
uma forma que não poderia deixar de ser autoral e pessoal. E, não me trouxe nenhum tipo de 
decepção, ao contrário, me fez, com essa primeira experiência, assentir um pouco do milagre do 
cinema, essa coisa que Wells fala, que o set é um milagre, são milagres que acontecem, então foram 
milagres que foram acontecendo, em Nova York também eu tive, da rua presente, na música, em 
personagens que aparece, então foi muito bem-vindo para mim esse filme, me deu vontade de 
continuar. 
 
Gabi: Ele é bem recebido, ele é, um documentário que dialoga muito bem com o experimental. Você 
tem essa leitura também? 
 
Helena: Sim, mas ele tem exatamente esse formato dificílimo , que é o média metragem, e eu repeti 
depois o média metragem, e esse já foi pra um festival internacional, foi pra Locarnno, etc, mas o 
“Reinvenção da rua” como primeiro filme, e eu não tinha, não foi um filme, esse não será meu 
primeiro filme como diretora, era um filme que eu queria fazer, eu não contava com a ausência de 
Rogério, com quem eu trabalhava e a direção pra mim era importante, mas tão importante quanto 
meus trabalhos de atriz, não tinha essa atenção especial. 
 
Gabi: Uma curiosidade, não consegui localizar essa informação, o artista Vitor Aconcci, chegou a 
ver o filme depois? 
 
Helena: O Aconcci viu. 
 
Gabi: Ele gostou? 
 
Helena: Gostou, nós mandamos o filme para ele, ele mandou uma referência, ele pediu que queria 
conhecer nosso trabalho e enviamos. 
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 Gabi: Vamos lá então, “A miss e o Dinossauro”, 2005, você sabe que esse filme é uma referência 
para todo mundo que estuda cinema, porque a gente vive num país que não preserva a própria 
memória, quanto mais a memória cinematográfica.Então eu queria te perguntar como foi essa 
experiência de ditar uma memória que você ajudou a construir. 
 
Helena: a experiência foi dolorosa, não é porque o filme que eu tinha nas mãos , que realmente é 
uma cereja no bolo, é uma coisa preciosa, especial, dentro do que foi esse movimento de 1970 da 
Belair, eu tinha essas imagens, algumas feitas por mim, na grande maioria feita por Rogério, dos 
bastidores da Belair. Nesse período nós filmamos juntos com Ivan Cardoso, que era assistente de 
Rogério. Juntos pensávamos em fazer um filme, mas esse filme com a viagem nossa, com o exílio, 
ficou de lado, e as dificuldades eram imensas. Por exemplo, o cineasta aranha, nunca teve uma cópia 
35, foi feito em 16. Nós conseguimos passar para 35  e os filmes foram exibidos fora do Brasil, mas 
no Brasil não, um período enorme para ter a exibição desses filmes aqui. Então “A miss e o 
dinossauro”, quando eu vi esse material e o Rogério já tinha falecido eu digo, “não, isso tem que ser 
visto, tem que ser exposto”. Aí convidei o André guerreiro Lopes, com quem eu trabalho em teatro 
há muitos anos, diretor de teatro, também diretor de cinema, pra fazer edição comigo, e era uma 
coisa extremamente difícil de ser feita, a própria narração, tinha que sair de vez, senão a voz ia ficar 
embargada, tinha uma dor ali, muito forte e acho que foi essa dor que me fez ser cineasta, que era 
uma dor da perda, e de alguma forma eu tinha que preencher esse lugar da perda, e também 
pensei....estávamos onde exatamente? 
 
Gabi: Estávamos num fluxo de emoções. 
 
Helena: Então, voltando, essa dor tinha que ser transformada em trabalho, em realização, um luto 
na luta foi transformado. Aí eu senti necessidade mesmo, de botar pra fora, continuar, sabe,esse 
trabalho que ele tinha deixado. Rogério, veio muito disso, eu não sei se ele estivesse vivo se eu faria 
filmes, como cineasta, como diretora, ou não faria com tanta frequência, eu tenho 10 longas 
metragens e alguns curtas, daí que saiu, dessa dor da perda que saiu a minha necessidade de me 
expressar como autora. 
 
Gabi: E esses registros da época da Belair, vocês já almejavam a construção de um filme, ou era 
mais pela experiência da gravação. 
 
Helena: Aí tem que tirar S, porque a minha experiência era muito pessoal e não era de direção, tá 
entendendo?  As interferências são de outro tipo, são de uma atriz criadora, colaboradora, eu acho 
que eu tenho também , em relação ao trabalho de Rogério. Talvez essa colaboração na Belair pudesse 
ter sido registrada, porque eu fazia também outras coisas, como direção de arte, figurinos, isso tudo 
passava por mim e sem títulos, sem nenhuma referência nos filmes, porque a produção também não 
me interessava, eu me sentia completamente plena no trabalho de atriz que eu acho extremante 
criador, e enquanto ele não for criador não me interessa. Está entendendo? Até hoje, então, eu tenho 
essa colaboração nos filmes, mas é uma colaboração que vem da atriz, da artista, mas não entrando 
na direção, em absoluto, nos filme que eu tive grande participação, que foram esses filmes da Belair 
e nenhum deles eu dirigi. E não, pra mim não, “A miss e o dinossauro” eu pensava num making off 
mesmo, mas foi impossível, outras coisas mais importantes entraram na vida da gente, na 
experiência cinematográfica e esse making off ficou fora, que era feito também super 8, e o super 8 
é muito difícil de revelação de passar para uma outra mídia.  
 
Gabi: Essa é uma outra curiosidade que a gente tem, deve ter sido uma experiência 
técnica binteressante, por causa dos formatos originais dos filmes. 
 
Helena: O que acontece é que ele já foi digitalizado. Em 2005 já existia o cinema 
digital, então ele passou do super 8 para o digital. 
 
Gabi: Você já trabalhou com o digital então? 
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 Helena: É com o digital, para ser editado, só. E passou em festivais, passou imediatamente no festival 
do Rio, o filme também teve uma votação muito expressiva, como melhor filme. Foi, também fora 
do Brasil, foi pra Turim, pra esse festival e no Brasil em vários. 
 
Gabi: Teve boa trajetória. 
 
Helena: É, foi bem. 
 
Gabi: É um filme para se ver dezenas de vezes,. 
 
Helena: Tem uma música belíssima do João Gilberto, cantada maravilhosamente por ele, A valsa da 
despedida, um filme lindo mesmo, eu vejo independente de mim. 
 
Gabi: Cada vez que eu assisto eu preciso escolher a qual lado vou me dedicar mais, que a banda 
sonora emociona, só ouvir o filme é igualmente emocionante ou se eu fico conectada com as 
imagens, cada vez que eu vejo é uma experiência novíssima para mim. 
 
Helena: ele tem uma narração extraordinária de Rogério 
 
Gabi: E a partir daí você vai para o seu primeiro longa, que é o “Canção de Baal”. A gente volta na 
mesma pergunta, o que moveu você a produzir o “Baal”? 
 
Helena: Então, eu já estava com “Luz nas trevas: a volta do bandido da luz vermelha” em editais, 
tinha colocado no primeiro edital, no segundo edital, e aí eu senti que eu precisava ter um filme 
antes, não daria pra ficar esperando, o “Luz nas trevas” que era um filme com orçamento maior, 
então eu escolho “Canção de Baal”, pelo amor que eu tinha, tenho a esse texto dele, gosto muitíssimo 
de 1919, que ele escreveu ainda muito jovem. Escreveu entre cadáveres porque ele estava na guerra, 
e é um filme, um personagem extremamente machista o Baal, é um personagem que também ele 
mexeu não só comigo, principalmente com o autor dele porque ele foi reescrito durante toda vida de 
Brecht, até o fim, em 1919 até quando ele morreu, ele reescrevia Baal, Baal o maligno. Ele entendeu 
perfeitamente aquela misoginia terrível dele, aquele personagem profundamente negativo e atraente. 
Fiz por isso, fiz pelo texto que eu amava, por uma locação sensacional que eu tinha encontrado 
através do Zé Celso que me apresentou o Fábio Delduqe, com quem eu tenho trabalhado 
constantemente como diretor de arte.  É quando eu vi a primeira vez a fazenda do Fábio eu disse, 
“aqui Baal moraria”, porque era mais difícil pra mim era localizar esse personagem, trazer ele pra 
onde, pra que lugar do Brasil, as dificuldades. É um filme que foi feito sem nenhum orçamento, não 
tinha dinheiro nenhum, foi uma luta pra fazer o “Baa”l mesmo, um desejo muito grande, e aí quando 
eu encontrei o set, eu disse: “esse filme vai se desenvolver maravilhosamente bem, mas só que eu 
não tinha como fazer ao mesmo tempo”. O Fábio tinha me convidado para fazer um workshop, no 
Festival de Serrinha, que é um festival que já está na décima e tantas edições, eu ganhei o desse ano, 
me convidou pra fazer um workshop, e aí eu fiz uma malandragem, desse workshop eu fiz um filme. 
Então as pessoas que se inscreveram pra trabalhar no workshop, trabalharam no filme, convidei o 
Raolino pra fazer direção de fotografia, mas ele só poderia fazer em uma semana no workshop fez 
uma fotografia belíssima que foi finalizada pelo André , também como fotógrafo e tive atores 
maravilhosos, a Dinha, a Simone Spolatore, o próprio careca que é uma usina musical. Ele compôs 
todo aquele material pra o filme, que é incrível, e o filme logo que passou em Gramado recebeu o 
prêmio de melhor filme da crítica com prêmios também de cenografia. É um filme que eu amo 
muito, e pra mim foi auto revelador, todos são, todos são muito, não só o primeiro como todos me 
fez observar esse próprio fascínio que eu teria pela misoginia, por esses grandes artistas que na 
verdade são completamente egoístas, egocêntricos e que destroem, principalmente as mulheres que 
se apaixonam por eles, essa coisa da atração e ao mesmo tempo da derrota, tem uma feminista 
extraordinária que escreveu um livro chamado Teoria King Kong, ela diz isso, que as mulheres tem 
uma atração enorme pelo que as destrói, talvez então daí esse fascínio tão grande por esse 
personagem, mas acho que eu consegui botar ele como é realmente, com esse encanto, esse fascínio, 
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 mas também com essa capacidade das mulheres se suicidarem por ele, se destruírem por aquele amor 
nefasto 
 
Gabi: E como foi a experiência de dirigir fora do teatro pela primeira vez atrizes e atores? Como foi 
essa experiência? Você como a referência na arte dramática, como foi esse trabalho de direção no 
Baal? 
 
Helena: Foi muito fácil, muito simples, muito amorosa, é uma experiência extremamente 
satisfatória, que eu tenho com os atores, uma relação enorme, de cumplicidade, de confiança nos 
atores, em mim, muito grande, então não é nada trabalhosa, eu sou a anti chata em exigir, quero dar 
liberdade, quero dar segurança para o ator, atriz, para que ele possa ser, porque se ele já é escolhido 
para aquele papel é que ele já tem as condições, pré-condições todas de fazê-lo  e eu desejo que ele 
faça com mais verdade possível e com mais autoridade sobre seu próprio trabalho, e não influencio 
muito, mas todos são ensaiados, pensados, são lidos antes, mas com bastante frescor e liberdade, 
sem querer forçar a barra de jeito nenhum. 
 
Gabi:  É sempre uma curiosidade entre quem dirige e quem atua. 
 
Helena: e o único filme que eu não estou em cena é o Baal, no mais eu estou sempre presente. 
 
Gabi:E aí você comentou da produção , que teve que ser uma produção enxuta,  
 
Helena: Teve que ser uma produção, era impossível fazer sem esse workshop, o que eu recebi desse 
workshop eu já investi no filme, aquele pouquinho, aí foi indo. No fina,l o canal Brasil comprou e 
finalizou o filme muito bem finalizado e muito bem editado por Ricardo Miranda. Uma edição 
maravilhosa, que o Ricardo achava a mais autêntica das edições dele, que eu dei muita liberdade 
para ele criar, que eu já tinha ido com toda sequência necessária, então precisava mesmo era a 
maestria da edição, do montador, e eu acho que ele conseguiu muito bem, é maravilhosamente bem 
editado esse filme. 
 
Gabi:  muito interessante mesmo.. Ele não foi lançado em DVD?  
 
Helena: Não, só em cinema, só em tv, no canal Brasil. 
 
Gabi: Você tem perspectiva de lançar esse material? Por que as pessoas pedem muito  
 
Helena: Eu gostaria, mas é difícil lançar um filme, muito difícil, é o mais difícil, eu tive sorte na 
“Moça do calendário”, que ele foi muito bem lançado. 
 
Gabi: Acho que esse é o próximo passo que o todo cinema brasileiro tem que pensar. Em como 
tornar essa história acessível, toda vez que eu falo dos seus filmes as pessoas me perguntam como 
acessar. 
 
Helena: Agora, ele passou muito em festivais e passou há 2 anos atrás aqui no Cine Sesc, pela mostra 
Tiradentes, já com uma cópia em bcp, está ótimo. 
 
Gabi: Na sequência Helena, mais alguma coisa que você gostaria de falar do Baal? 
 
Helena: Eu não sei se é verdade, mas parece que tem um filme que Fasbinder faz o Baal,não é? 
 
Gabi: Sim, mas Eu nunca consegui assistir esse filme . 
 
Helena: É, eu conheço, tem uma sequência inicial lindíssima, que é essa dele cantando essa primeira 
música da abertura, e depois o filme cai um pouco. 
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 Gabi: Mas não é do Fasbinder, né? 
 
Helena: Ele só atua. 
 
Gabi: E aí a gente pode ir à sequência então, você comentou do “Luz nas trevas”, você sentiu a 
necessidade de dirigir um longa antes de começar o “Luz nas trevas?” 
 
Helena: É, senti muito pela produção e também como exercício, achei que seria bom, já que Luzt é 
um roteirão, um roteiro que teria que ser feito com recursos, não poderia ser feito sem patrocínio. 
 
Gabi: Já entrando no “Luz nas trevas”, você recebeu esse roteiro e ele já era bem detalhado por parte 
do Rogério, você teve uma liberdade criativa, ? 
 
Helena: O roteiro não estava fechado, ele era imenso, um roteiro de mais de 300 páginas, muito mais 
de 300 páginas, com algumas repetições, por exemple, havia um estudo de falas em relação aos 
personagens, se seria essa fala ideal para esse policial, para aquele delegado, ele estava sendo 
elaborado, mas era um roteiro que estava sendo escrito há muitos anos e que Rogério havia 
retomado, exatamente antes de morrer, aí eu tive que organizar, organizar muitíssimo, um trabalho 
de organização e de adaptação mesmo, um roteiro adaptado, apesar de não ter uma palavra que não 
fosse de Rogério, não tem um diálogo que não fosse dele, mas foi adaptado, foi reorganizado para 
ter um princípio, meio e fim, porque não era assim. 
 
Gabi: tenho feito esse contraponto do filme de 68 e o seu filme ,acho que você adicionou muitas 
camadas complexas ao bandido, me interesso muito por essa complexidade que o bandido adquiriu 
no seu filme. Queria saber se você tem essa leitura. 
 
Helena: Sim, mas foram 30 anos que se passaram, e o personagem foi escrito por Rogério, ele que 
fez essa evolução, é um filme com diálogos extraordinários, diálogos mais incríveis do cinema, 
porque nada se perde ali, eu revi agora o bandido em uma sessão junto com “O luz nas trevas” na 
Cinemateca, uma sessão ao ar livre, fiquei assim, perplexa aquela chuva de pensamentos 
extraordinários de contestações de revoltas, ele é mais que um ressentido, um revoltado. 
 
Eu acho que seja, exatamente as primeiras falas das primeiras coisas que aparecem no filme, se não 
me engano é isso. As prisões estão lotadas e o problema dele foi de injustiça total, ele foi esquecido, 
por esse sistema jurídico, esquecido no fundo da prisão completamente abandonado ele tem razões 
para ser revoltado, no entanto transforma a revolta como um artista que ele termina cantando. 
 
Gabi: E focando nessa questão sonora, eu acho “O luz nas trevas” um filme muito musical. E você 
tem essa visão de um filme muito musical? 
 
Helena: muito, muito musical, como são os filmes de Rogério, e os meus, agora eu recebi um elogio 
de um mixador que eu fui apresentada, e está fazendo esse trabalho meu do Faquir e ele falou “que 
seleção musical”, e o montador que trabalha comigo, já está no quarto filme ele disse, como todos 
os filmes de Helena, eu tenho isso, como o próprio Rogério, os roteiros dele começam com música, 
antecede imagem, então são musicais. 
 
Gabi: Em momentos do filme com música, eu me sinto movida. 
 
Helena: É isso aí, exatamente, uma menina no festival de Goiânia se aproximou de mim, há muito 
tempo, na época do Baal, ela disse que canção de Baal dava muito tesão nela. É uma coisa muito 
estranha, inclusive o último filho dela, nasceu em uma noite que ela foi, encontrou, tal. É interessante 
sobre o que você falou, é do movimento do corpo, como se fosse um reforço, algo essencial para o 
corpo 
 
Gabi: E de modo algum a música é acessória, né? 
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Helena: não é, ela está junto da história.  
 
Gabi: A questão do elenco do “Luz nas trevas” também chama a atenção de todo mundo, vem como 
uma constelação pop. Como você fez essa seleção? 
 
Helena: Eu acho que por eu ser atriz também, que eu conhecia tão bem as pessoas, pude trazê-las 
todas, também pelo Rogério, um filme de Rogério, roteiro dele, mas tem essa constelação sempre. 
 
Gabi: Se você se sentir à vontade Helena, eu queria falar um pouco da direção do “Luz nas trevas”, 
que você compartilhou e a gente sabe que teve alguns senões, você se sente à vontade para falar 
disso? 
 
Helena: a minha relação com o Ícaro no começo foi muito boa, veio exatamente de um momento, 
ele veio de uma seleção de São Paulo de um edital e o “Luz nas trevas” concorria, e ele me disse 
que tinha retirado “O luz nas trevas” porque tinha duas páginas que estavam mal impressas, retirado 
da competição e lido o roteiro. Disse que não era o melhor roteiro do edital, era o melhor roteiro que 
ele leu na vida dele, eu já estava no quarto edital que eu entrava e era extremamente perigoso, porque 
assim limita também eu não ser escolhida. Aí eu perguntei: “Ícaro, o que você quer? Você quer 
produzir esse filme, fazer junto, você acha isso? Vamos fazer juntos?” Ele disse não, não quero 
produzir, eu posso levantar esse filme, quero dirigir, e aí se tivesse que apertar a mão do diabo, eu 
teria apertado, não vi as consequências, o filme saiu, ele é presidente da APAS, ele teve condições 
de fazer publicidade sobre o roteiro. Aí já era um roteiro que não se sabia sobre o que era e 
começamos a dirigir, mas desde o começo houve um problema muito grande com ele, e o diretor de 
fotografia tinha uma inabilidade imensa, ele dava os cortes antes de finalizar, inabilidade em lidar 
com a equipe, com os atores, as atrizes. A Simone falou, ele não me dirige, então na primeira semana 
já tinha se definido, e eram seis semanas, então ele foi, no final já havia um clima de muita 
animosidade, eu tinha dado a ele o primeiro nome, como fulano e fulana e aí quando o filme foi 
escolhido pra Locarno, todo festival usava meu nome na frente. Ele fotografou, como se fosse uma 
falta minha, contratual, fotografou e processou, então terminou nisso, nessa história, no processo 
que ele perdeu, porque eu mandava para os festivais corretíssimo, e eles invertiam, colocavam meu 
nome na frente, e aí teve essa animosidade. Quer dizer, praticamente ele não dirigiu o filme, não 
houve, não por minha causa, ai eu disse não podem e tomei e dirigi. Foi uma experiência 
traumatizante, mas o filme não sofreu e tem uma fotografia belíssima também. 
 
O Bob como fotógrafo, já tinha sido escolhido pelo Rogério e o Sérgio Manbert também, no papel 
do Dene, também foi escolhido por ele, ainda não tínhamos o bandido. Eu achei que o Ney tinha 
muito a ver, o outro também era gay, o Paulo Vilaça, então eram bandidos gay. 
 
Gabi: É inevitável a gente ficar fazendo perguntas sobre essa herança criativa do roteiro do Rogério, 
você disse que os diálogos já estavam previstos? 
 
Helena: Já, completamente, só não tinham essa ordem e a escolha dos diálogos dos personagens. 
Algumas foram feitas por mim, uma reorganização do roteiro, que se tornou um roteiro adaptado, e 
eu ganhei um prêmio de roteiro adaptado. 
 
Gabi:. A gente pode falar dos dois né, “O feio eu”, e na sequência, “Poder dos afetos”. Podemos 
começar com “Feio eu, que também nasceu de um workshop, é isso?. 
 
Helena: Sim, também nasceu de um workshop. Os workshops são para mim um apoio para a 
produção de um filme. É a segunda vez que isso acontece. Aliás tem uma terceira também, que é 
um média metragem que é “O Ossos”, que também foi do workshop. Fui convidada para fazer um 
workshop no Ceará, pelo Marcelo Ikeda, num workshop relâmpago de 3 dias e gerou um filme, e ao 
mesmo tempo eu tinha um filme em cartaz lá, num festival. 
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 Gabi: Então “Feio Eu”, se a gente puder retomar, foi um workshop pra atores? 
 
Helena: É, um workshop para atores, a sugestão para os atores fazerem o personagem que eles 
queriam e sonhavam, e nos reunimos numa ONG que existia na Lapa chamada Cinema Nosso, e em 
uma semana fizemos o filme. 
 
Gabi: Você é rápida, né Helena? 
 
Helena: Foi bom, teve também a visita do príncipe Harry, foi no Alemão. E foi uma coisa incrível, 
porque foi o último momento possível de fazer o filme no Alemão, depois se tornou perigosíssimo. 
Você tinha que negociar também com o tráfico, e assim foi a despedida, uma semana depois já estava 
começando as manifestações quando eu editei, já tinha estourado. Então foi uma sorte ter feito 
aquele filme, ainda ter pego uma comunidade pacífica. 
 
Gabi: Uma dúvida, na verdade uma curiosidade, você chegou a exibir esse filme para a comunidade? 
 
Helena: Sim, passou no cinema nosso na comunidade, os atores participaram, foram convidadas 
algumas pessoas de lá, era uma barra pesadíssima, que não tinha estourado. 
 
Gabi: O Poder dos afetos vem no mesmo ano. Todo mundo quando olha essas datas, fica 
impressionado com a sua agilidade de filmar.. E Poder dos afetos, o que te moveu para esse filme? 
Que é de uma delicadeza, de uma beleza tocante. 
 
Helena: Acho que o Ney, aí é muito responsável pelo filme, o prazer e o desejo de fazer um filme 
com ele, dele cantar no filme, mexer com todos os preconceitos possíveis, as vadias, que tem aquela 
afirmação que eu continuo também no Ralé, se ser vadia é ser livre, somos todas vadia. E o filme 
gay, feito por uma mulher matriarca, que tem uma naturalidade tão grande, que ninguém contestaria 
o lugar da fala, de uma certa forma tem a ver com “Reinvenção da rua”, indignação, e mexer com 
os costumes que eu acho que é o que me interessa sempre, acho que a minha revolução, veio muito 
dos costumes, através dos filmes que eu fiz desde sempre, desde o meu começo. 
 
Gabi: Eles são filmes curtos, “Poder do afeto” tem 30 e “Ossos” tem 20 minutos. Você já comentou 
que é um formato difícil o média metragem, e porque você optou por esse formato final de 30 
minutos? 
 
Helena: Eu adoro, é difícil, mas eu adoro, 30 minutos ótimos. 
 
Gabi: Você já pensava no “Ralé”, ou não?  
 
Helena: Sim, eu queria fazer “Ralé”, mas não poderia fazer com zero de orçamento, e o poder dos 
afetos o orçamento era muito pequeno, e Ralé eu já consegui alguma coisa aqui no Esado de São 
Paulo e pude ampliar, é o poder dos afetos ampliado e com esse filme veio uma parceria musical 
importante, que é o Dan Nakagawa, que foi trazido pelo Ney, mas ele é extensão, eles vêm juntos. 
 
Gabi: Eu tento fazer essa conexão, será que foi um ensaio, ou foi uma primeira tentativa do “Ralé”? 
 
Helena: Mas ele tinha aquele formato, não foi um “Ralé” frustrado não , foi aquele filme e depois 
viria o outro, que ralé já entra outros elementos, tem um pouco mais de enredo, tem uma historinha 
ali com a Din, com o personagem dela e o outro é mais fechado, mais sintético. 
 
Gabi: Você sabe que esse formato de 30 minutos ele tem sido retomado muito pela internet. Os 
longas metragens tem tido dificuldade de ser acessados, no celular, no tablete, no computador, e a 
gente tem percebido que o média metragem tem mais aceitação. Acho que é uma tendência, as 
pessoas infelizmente tem um poder de atenção menor hoje em dia, então o longa já começa a se 
tornar cansativo.  Pra mim não, mas pra esse pessoal mais novo que depende muito da internet, o 
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 média tá voltando muito Helena. A gente pode falar do “Ossos” que pra mim é um happyning, é 
uma obra de arte, tem uma base filosófica teatral, importantíssima, mas pra mim é um acontecimento 
mais que um curta, e toda vez que eu passo esse filme nos meus trabalhos, apresento nas disciplinas 
que eu faço, todo mundo se encanta também e os debates são calorosos, tensos. O que te moveu para 
fazer esse filme? 
 
Helena: Eu acho que “Ossos” é uma homenagem ao artista plástico e diretor de teatro, como é 
mesmo o nome dele? O húngaro? Agora fugiu o nome dele...o que moveu é o teatro. 
 
Gabi: Ele tem uma performance embutida, né? 
 
Helena:  completamente performático, é um trabalho de atores  de movimento, o que impulsionou 
ali foi o desejo de fazer cinema, de não perder uma oportunidade, e ao mesmo tempo trazer aqueles 
textos maravilhosos. 
 
Gabi: Ele tem um formato, muito diferente dos outros,  
 
 
 
Helena: A nudez, nesse último filme que eu fiz “Faquir”, aparece a personagem Luz Delfuego, e ela 
é uma nudista , uma colônia de nudismo, um partido nudista brasileiro e eu assumo totalmente. Ella 
diz que é mais ignóbil das virtudes, é o pudor, é muito interessante, ela parece o Oswald de Andrade 
de uma certa maneira, ela inverte, me interessa sempre o nudismo, interessante que não interessa 
muito é a relação sexual. Você vê que não tem nos meus filmes, isso vem de uma outra maneira, 
mas o nudismo faz parte dessa relação de costumes, dessa mudança da moral burguesa, típica de 
uma classe média conservadora e mexer nisso eu acho que me interessou bastante. Ela falou umas 
coisas muito interessantes, essa Luz Delfuego, para sede temos a água, para a fome temo o pão, para 
a imoralidade temos o nudismo. 
 
Gabi: E aí, já partindo para os seus dois últimos longas, o “Ralé”,ele teve uma carreira comercial 
mais produtiva, né? 
 
Helena:  Não, “A moça do calendário” foi bem mais, a moça passou 12 semanas no Belas Artes, no 
Brasil inteiro. “Ralé” foi bem também, mas foi menor, também foi pela Pandora, mas “A moça do 
calendário” nós tínhamos patrocínio para o exibidor, um patrocínio bom, então foi melhor, bem 
melhor. 
 
Gabi: Sobre o “Ralé”, como foi esse processo de novamente trabalhar com o Ney? 
 
Helena: Foi o desenvolvimento do “Poder dos afetos”, foi exatamente isso, trazer mais argumento, 
mais história, para aquele filme, e mantendo musical. 
 
Gabi: Você tem uma metodologia de direção, você tem algo especial no seu trabalho como diretora? 
 
Helena: Acho que o método seria estudar mesmo o roteiro, todas as possibilidades que o roteiro 
poderia levar, porque eu gosto muito de adaptar, nada me passou pelas mãos que eu não mexesse, 
na essência dele, que foi o caso também da Moça do Calendário”, que foi de todos os meus filmes, 
o mais adaptado, o mais transformado de todos, então é uma metodologia de trabalho intenso e 
esperar o milagre e estar atenta para perceber o milagre. Porque esse milagre existe, isso que Orson 
Wells fala, realmente existe, sabe, acontece.  E você tem uma grande cena, e se você estiver presa, 
de olhos fechados, tem que ter olhos livres para o trabalho, você não vai reconhecer aquilo como 
uma possibilidade, mas ao contrário, como algo que viesse para atrapalhar o que está prescrito por 
você. Então é isso, acho que é a mesma coisa de sempre, ter os olhos livres para o trabalho e respeitar 
o outro é um ato de amor mesmo, se não for por aí não vai. 
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 Gabi: E também é nítida a sua base filosófica, teatral extremamente erudita, impactante nos seus 
filmes. Então o que que te inspira hoje, é essa base filosófica teatral, é o acontecimento do mundano. 
O que tem te inspirado a criar Helena? 
 
Helena: acho que é um conjunto de coisas assim, por exemplo, o Faquir ele veio para mim inteiro, 
eu recebi um arquivo extraordinário, num momento da memória brasileira, o espetáculo, o circo, 
que eu achei que era impossível deixar de fazer. Eu nem tinha tanta atração pelo que era, mas era 
impossível, se eu não fizer eu estou cometendo uma falha enorme, porque sou eu que tenho uma 
possibilidade enorme de mostrar isso, fica feio pra mim. Cada filme é motivado por algo especial, é 
dele mesmo, já “A moça do calendário” ao mesmo tempo que vinha uma história inacreditável do 
Rogério, mas era uma história que ele tinha feito um curta, então faltava preencher tudo em volta 
dos personagens, os personagens não falavam, e pela primeira vez eu tive uma necessidade enorme 
de colocar um negro protagonista, porque era estranho,  porque eles não estavam nos meus filmes, 
talvez por uma questão de delicadeza, de pudor de não querer entrar em histórias que eu não conheço, 
com a profundidade necessária para expor, então veio aquele personagem do Grande Otelo, que é o 
intelectual do grupo. Ele é visto de uma maneira totalmente diferente do que é visto um trabalhador 
negro, era ele quem ensinava, era ele quem tinha sabedoria, então foram várias coisas também, trazer 
um personagem feminista, realmente declarado feminista, como a Cidinha , e uma líder, líder do 
MST, como protagonista, como a moça do calendário, que seria o oposto né, a moça do calendário, 
ela se expõe, ela se dá para uma exposição sexual, e ela não tinha também uma vivência, algo próprio 
dela, e nesse eu consegui colocar perfeitamente  uma líder vista, num personagem que tudo indicava 
ser romântico. Então, é isso que me interessa, mexer nas histórias, trazer algo pessoal, minha vida, 
minha experiência, como você fala, essa coisa variada né, que possa fazer sentido para aquele filme. 
 
Gabi: Muito nítida a sua inspiração, a sua ligação com a filosofia e com teatro, e constrói uma 
moldura, para o filme, muito rara, de um refinamento muito raro 
 
Helena: É porque, eu acho, que não tem ninguém de teatro fazendo cinema, fica uma coisa, eu 
acredito que o teatro está presente, isso eu consigo trazer de sempre. 
 
Gabi: Para continuar falando do “Moça”, ele era um curta do Rogério e você ampliou para um longa. 
é isso? 
 
Helena: Eu acho que foi isso, é um filme que chegou pra mim, e eu comecei a me interessar por 
faquirismo, por aquelas mulheres e homens que praticaram faquirismo na década de 50, e a 
repercussão que tinha na imprensa, na sociedade. Era um espetáculo de grande sucesso, em três 
meses eles tinham uma média de quinhentas mil pessoas, cinco mil pessoas, porque eram visitados, 
por pessoas, 2, 3 vezes, repetiam sua visita por duas, três vezes, tinha uma venda enorme de 
ingressos, era popular e ao mesmo tempo era desejado, também por figuras políticas, que se 
aproximavam, participavam, daquele ritual todo, do espetáculo de Faquir, pra conseguir votos, então 
essa mistura de um público, e do espetáculo, semi analfabeto, porque as origens são muito mais 
populares, essa é a média. Queria saber um pouco mais do Brasil, como o pessoal se divertiu nessa 
década, e essa relação dessas pessoas com a dor, com a perseverança. 
 
Gabi: Tem mulheres faquir? 
 
Helena: Tem muitas, muitas mulheres e homens. 
 
Gabi: A gente sempre vê a figura do homem sem camisa, mulheres eu não sabia. 
 
Helena: São jovens, em geral, muito jovens, belas, porque tinha essa coisa de fetiche, numa faixa 
etária de 20 anos, de 17 a 20 anos, e uma grande parte delas era casada com faquir, aprenderam com 
ele essa arte. 
 
Gabi: Vai estrear no meio do ano, é isso? 
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Helena: Vai estrear no meio do ano. 
 
 
[Entrevista Marcelo Ikeda, 11.05.2020] 
 
 Oi,  Gabriela, bom dia! Aqui é o Marcelo Ikeda, é um prazer, é um prazer falar um pouco 
desse processo como foi a produção do “Ossos”. 
 
Então posso te dar todos os detalhes possíveis, talvez até te encha de detalhes demais. Mas a questão 
foi a seguinte: o “Ossos” começou quando a Helena Inês foi homenageada na mostra “Outros 
Cinemas”, que aconteceu em Fortaleza em 2014. 
 
A Helena recebeu uma homenagem e foi exibido o filme dela chamado “Feio, eu?”, que até escrevi 
um texto para o catálogo do evento. É uma mostra organizada pela Bárbara Cariri. Então a Helena 
foi para Fortaleza. 
 
Duas semanas antes a Bárbara Vida (não sei se você conhece a Bárbara, é uma atriz que trabalha 
com a Helena, contribuiu na produção de alguns trabalhos da Helena, é uma pessoa também bacana 
para você conversar). A Bárbara me falou: olha a Helena estava querendo fazer um filme aí em 
Fortaleza. Você não quer ajudar a gente a produzir esse filme?  
 
Eu falei, olha consigo dinheiro e tal, é difícil né. E a Barbie disse: não, não, é um curta colaborativo, 
o esquema de produção da Helena é assim, uma forma bem Independente de produção. Eu falei ok, 
vamos então, e eu fui então conversar com a Bárbara e com a Helena e aí eu propus fazer uma 
reunião lá na universidade, que Helena fosse até a universidade, e conversasse com alunos e a gente 
veria lá como é que a gente conseguia produzir. Então, foi um dia muito bacana que a Helena então 
foi lá no curso no ICA - a Universidade Federal do Ceará -, onde eu dou aulas e sou professor. Tem 
um instituto de cultura e arte, são nove cursos ligados à área de cinema, comunicação, cultura, 
filosofia, e eu dou aula no curso de cinema e audiovisual, mas tem teatro, dança, música e outros 
cursos. Então a Helena foi lá no ICA, eu abri um e-mail, um comunicado lá, para todo ICA, dizendo 
para interessados irem lá assistir.  
 
Alguns dias antes, eu fiz uma Projeção do “A mulher de todos” - e a Helena ainda não tinha chegado 
- para poder ambientar os alunos de quem era Helena e tal. Eu fiz uma exibição desse “A mulher de 
todos” e conversei com os alunos, dizendo que ela estava chegando na outra semana e que queria 
fazer um curta junto com a gente. Então os interessados que chegassem mais, tiveram essa 
preparação.  
 
Quando Helena chegou lá, já havia despertado essa curiosidade em relação aos alunos e a Helena 
falou, do que que ela queria fazer nesse curta “Ossos”. E assim, pelo que eu me lembro, ela falou 
um pouco do Kantor, do teatro do Kantor, esse curta é baseado numa peça do Kantor, se eu não me 
engano é uma peça chamada a classe morta do Kantor, então a gente já tinha essa ideia de ser uma 
adaptação livre do teatro para o cinema. 
 
E aí foi muito bacana esse encontro porque Helena falou deu essas linhas gerais, e aí perguntou para 
cada um “bom, como é que você pode contribuir para essa ideia? o que que você pode trazer para 
esse filme?”. E aí basicamente nesse encontro tinham alunos do cinema, do Teatro e da dança. E aí 
um falava assim: “olha, eu tenho uma câmera”, outro “eu tenho um microfone”, e aí “é bacana, a 
gente vai precisar de uma câmera, precisar de microfone”. Outro falou “olha, eu tenho uma bicicleta 
que eu vim para casa de bicicleta”, “olha, que ótimo você já tem uma bicicleta”, o outro “eu tenho 
um saco de purpurina”, a Helena “ó, que maravilha, maravilhoso, um saco de purpurina também nos 
serve”. Ela foi conversar com todo mundo, tudo que as pessoas a ofereciam falou “nossa, isso serve 
para fazer cinema, vamos fazer então esse filme com isso, com essas coisas que vocês estão então 
nos oferecendo”. E ela fez o time a partir disso. 
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Então, esse curta foi feito acho que foi umas três diárias, se não me engano foram três diárias em 
Fortaleza. Posso contar algumas histórias curiosas. Tem uma das cenas, uma das mais significativas 
do curta, era uma cena à noite,  que Helena queria filmar em um finger, que é um braço assim que 
se estende assim dá areia para o mar, que avança em relação ao mar, uma ponte assim que avança 
para o mar. E era um finger ali na Praia de Iracema, não sei se você conhece Fortaleza, era bem em 
frente ao hotel que a Helena estava sediada por conta do festival de cinema, que era o Hotel Sonata, 
lá na praia de Iracema. E é uma área bem turística e tal, então a gente precisava filmar nesse finger 
depois de 10 horas da noite, que estava mais vazio. A cena era assim: as pessoas, os alunos de teatro 
e dança entravam nesse finger e aí num determinado ponto eles começaram a tirar as roupas e 
ficaram totalmente nus, indo até a parte final desse finger, que tem umas pedras e tem um mar no 
fundo.  
 
Então a gente estava preocupado em fazer essa cena porque, enfim, como é uma área turística 
também é uma área visada. Então, em relação à segurança das pessoas, dos equipamentos, porque é 
uma área de pickpockets e também por conta da polícia, que a polícia em Fortaleza é muito violenta, 
e já tiveram alguns episódios de performances artísticas que foram agredidas pela polícia. E como 
tinha nudez de um de um conjunto de, digamos assim, um pouco mais de 10 pessoas, isso poderia 
dar algum problema, seja com as pessoas ali do local, seja com a polícia. E aí a gente foi conversar 
com Helena: “olha, Helena, a gente está preocupado, porque você não sabe como é Fortaleza, que é 
muito violento e tal. E a Helena falou assim “gente, essa cena é uma cena linda, uma cena de 
purificação, vocês vão deixar essas roupas como um ato de purificação, de desnudamento, é um 
desnudamento não só das roupas, é uma cena muito bonita, tem uma energia muito bonita. Então, 
assim, se concentrem em fazer essas cenas, esqueçam o resto que vai dar tudo certo porque é uma 
cena muito, muito bonita. Então todas as energias estão a nosso favor, vai dar tudo certo, confia em 
mim.”  
 
E aí imagina, eu que estava assim, meio na produção, a gente fica com medo do que pode acontecer 
né. Mas a Helena, também vendo que eu estava um pouco tenso com essa situação, já me deu logo 
uma câmera, ela falou: Ikeda, você vai fazer essa câmera. E com essa câmera eu me concentrava na 
ação e tinha que esquecer o que poderia acontecer. E aí a gente foi filmar, tinha várias câmeras, o 
Cavi fez uma câmera, o Rosemberg, Luiz Rosemberg Filho, que estava neste festival também, ficou 
lá com uma câmera, tinham várias câmeras. 
 
E é curioso que é Helena dá assim, algumas linhas muito gerais, pediu para uma pessoa subir no 
poste que tinha uma luz, era só com a luz do local, não tinha nenhuma luz natural, não tinha nenhum 
equipamento de maquinário, era tudo câmera na mão, com a iluminação do local, e ela dava mínimos 
detalhes de movimento para câmera. Basicamente era esse movimento em direção ao fundo do 
finger, onde tinha essas pedras, e que as pessoas iam tirando as suas roupas até chegarem lá, e até 
para câmera ela dava instruções muito pequenas. Ela só marcou onde cada câmera iria começar, e 
para chegar lá no final do finger eram só duas câmeras - até eu era uma dessas câmeras. Mas ela 
tinha muito pouca instrução de marcação e movimento, ela só estimulava com essa energia, muito 
baseada na improvisação. 
 
E aí aconteceu exatamente como ela falou: aí deu tudo certo quando começou a filmar começou 
assim, uma energia realmente, eu nem sou uma pessoa… eu tenho uma formação assim, mais 
materialista, mas realmente aconteceu uma energia que as pessoas, os transeuntes de lá, os 
ambulantes, todos assim se afastaram. Ninguém foi interagir com a cena, a gente perguntava 
“Helena, se alguém resolver entrar na cena?”, as atrizes, até com medo de acontecer alguma coisa, 
elas podiam ser assediadas, já que elas estavam nuas. E aí Helena falou, se tiver algum ato de 
violência a gente entra, mas vai dar tudo certo, e se alguma pessoa entrar e gostar, quiser tirar sua 
roupa e tal é ótimo, a ideia é essa mesmo.” 
 
Só que ninguém entrou na cena, as pessoas foram assim afastando, sabe, parecia que algo realmente 
estava acontecendo ali, os transeuntes foram se afastando e não teve polícia, não teve nada, foi uma 
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 cena de amor mesmo, a energia que aconteceu e deu tudo certo, aconteceu exatamente da forma 
como Helena tinha falado, para confiar nela que ia dar tudo certo, e deu tudo certo. 
 
Gabriela, basicamente é isso, se você tiver alguma pergunta e tal específica, não tinha um roteiro, 
existia algumas linhas gerais a partir dessa ideia do Kantor e que Helena falava de uma forma assim, 
muito, muito indireta, sabe? Ela em nenhum momento deu a peça do Kantor, fez trabalho de mesa, 
alguma coisa desse tipo, era basicamente assim, uma coisa do ator muito performática, e ela 
perguntava sempre o que cada um poderia contribuir com a sua experiência, com seu corpo, com a 
sua formação, então não tinha roteiro. O festival, a mostra Outros Cinemas não deram nenhuma 
ajuda financeira -- a Helena estava lá por conta da mostra, mas não foi um curta realizado a partir 
da mostra. Foi uma iniciativa da própria Helena, e aí como eu conhecia Helena e tinha a universidade 
tal, ela me chamou para dar algum tipo de apoio, de suporte, mas não houve assim um apoio formal 
da Universidade. Eu convoquei os alunos, convidei né, e os interessados, não só do cinema, mas 
também do teatro e da dança, participaram e se integraram de uma forma assim livre. Então, também 
não diria que foi uma produção da Universidade, entendeu? Foi uma participação de Bruno informal, 
num espírito assim bem livre, independente. E aí com 2 ou 3 diárias, nas folgas que a Helena tinha 
da sua agenda na participação do evento, do festival, nas folgas delas, ela tinha lá uma manhã, tinha 
uma noite, ela ia fazendo esse filme com a gente e as situações iam sendo criadas a partir dos locais, 
o filme todo é externas, e ela ia criando realmente a situação observando muito o corpo dos atores, 
dos performers, e criando a partir disso né, desses espaços que ela via e com as pessoas que estavam 
ali, o que cada um poderia trazer.  Um trazia um saco de purpurina, ou traz uma outra coisa, ela ia 
incorporando que cada um trazia como elemento criativo cênico. 
 
Oi Gabriela, mais uma coisa que eu lembrei também: “Classe morta” do Kantor. E essa peça “Classe 
morta” tem a morte não tem essa coisa que a presença da morte e curioso com a Helena pegou essa 
ideia da morte do Kantor, mas da morte como o renascimento, da morte transformação, sabe. Então 
no momento ela ficou sabe falando de morte tal de coisas macabras e tal, mas eu acho que isso tem 
de alguma forma, mas eu acho que me passa muito mais essa ideia de morte como transformação 
renascimento sabe, e isso é muito interessante, pensando alguns outros trabalhos da Helena, logo 
depois principalmente o antes do fim né que ela fez com Burlan com Jean-Claude que retratava 
especialmente do tema da morte, e que não sei se é o time que você vai analisar seu trabalho. O 
trabalho da Helena com matriz também como realizadora, né? Mas você se lembra do clã também 
um filme que eu acho muito interessante porque a morte também faz parte da vida. Orlando 
ambulância é uma referência traumática de morte de familiares e tal e essencialmente do fim, é um 
embate entre lenda que ele falou sobre a morte que ele defende a ideia do suicídio assistido, né? E a 
Helena falava que não era a ideia, dizia “não quero ficar assistindo, não quero continuar vendo se 
eu puder eu quero viver isso”, que eu fico pensando muito nisso porque uma certa forma essa ideia 
também do luto da morte ainda a própria a morte e o luto do Rogério, né? Que é muito também 
presente na vida também na obra da Helena, como isso tá ali tá no “Osso” está também no “Antes 
do fim”, né? Essa ideia de uma certa forma da morte como renovação, como transformação, né? 
Fico pensando nisso, sabe? Quando me vem essa ideia da Helena, também que ela começou a fazer 
seus filmes, tem um filme que ela fez de arquivo, e um mês que ela herdou Rogério, né? mas a 
Helena também tem uma coisa que trabalho que tem dessa formação do teatro. Ele é um certo teatro 
que tem essa referência, Tadeu Kantor. A Helena também participou e vem participando do grupo 
Satyros, com certeza tem uma formação importante nesse nessa última fase. Assim, né do trabalho 
de Helena  
 
[Entrevista com Simone Spoladori,, 30.09.2021] 
Gabriela: Eu formalizo aqui novamente o meu agradecimento e a sua gentileza. Vamos lá então. As 
perguntas que a gente preparou para esta entrevista são todas relacionadas à sua atuação nos filmes 
da Helena. Eu procurei colocar em ordem cronológica aqui, se eu cometi alguma gafe pode me 
corrigir, tá bom? 
Simone: Imagina. 
Gabriela: Eu gostaria que a gente começasse a falar, Simone, da sua atuação no "Canção de Baal", 
que é a estreia em longa-metragem da Helena, o filme de 2007; queria que você falasse, por favor, 
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 sobre o seu processo de preparação, quais as particularidades que você encontrou nesse filme no 
campo da atuação, e falar assim da sua participação no filme, e se possível do papel da Helena como 
diretora.  como é que você enxergou, enfim, fique à vontade! 
Simone: Bom, primeiro eu conheci a Helena fazendo uma peça de teatro que foi "Os sete afluentes 
do rio Ota", e eu me lembro de uma sensação que eu tive, assim, de ver ela em cena. Ela fez uma 
personagem que era um pouco oriental assim, (quer dizer) era oriental, não era "um pouco oriental" 
[risos], era oriental. E aí eu me lembrei muito dela nos filmes, sabe? Eu vi a mesma... uma eterna 
juventude assim nela, em cena, sabe? E vendo ela em cena me lembrava das personagens que ela 
tinha feito nos filmes que a gente ama né? Que ela fez. E a partir disso começou uma relação entre 
a gente. Também porque eu namorei por uma época o Erick Rocha, e aí eu acho que isso também 
aproximou a gente. E aí ela me convidou pra fazer esse filme, "Canção de Baal". E assim, a gente 
não teve uma preparação para o filme, sabe? Não teve ensaio ou leituras. Foi uma coisa assim... ela 
me chamou para ir lá pra fazenda da Serrinha, e eu fui. Quando eu cheguei lá, ela ia criando 
situações, do meu corpo ali, daquela personagem, Sofia, naquele ambiente daquela fazenda. Então 
acho que a criação desse personagem, parte dessa conversa silenciosa quase com a Helena, sabe? 
Eu não me lembro, aliás em nenhum dos filmes, nenhum momento eu me lembro da Helena me 
explicando o personagem. Eu não sei se ela faz isso com outros atores, mas comigo ela não fazia: 
ela não explicava, nunca falou para mim de uma construção psicológica de um personagem, uma 
construção física. Eu acho que a gente criou os personagens muito do nosso encontro mesmo, eu e 
ela, naquele ambiente, naquele espaço, e ela me colocava nas situações, propunha: "ah, aqui você 
vem andando com esse feno nas costas e aqui você vai contracenar com esse ator, o Caio Careca". 
E a gente criava entre a gente também. Eu acho o "Canção de Baal" por exemplo, tem muito a ver 
com a minha relação com o Careca, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo já de Curitiba. 
Eu o conheço desde a minha adolescência assim, ele me viu no teatro de Curitiba, eu e ele nos 
tornamos amigos, não íntimos, mas assim, a gente conversou um pouco uma época, mas depois a 
gente se distanciou e a gente se reencontrou nesse filme. Então acho que tem uma história também 
com esse reencontro com o Careca, sabe? Eu acho que, lembrando desse filme, tem uma coisa 
importante que acontece entre mim e ele assim, de pessoas que você conhece há muito tempo. E o 
Felipe Kannenberg que também tinha feito a peça com a gente, "Os sete afluentes do rio Ota". Então, 
eu sinto que tinha uma coisa muito viva, assim, muito solta, sabe? Não pensada, não racional, mas 
de coisas que aconteciam entre aquelas pessoas na frente da câmera instigadas por proposições que 
a Helena fazia naqueles lugares, sabe? Eu penso assim, que, por exemplo, quando eu vejo "Canção 
de Baal", se fosse comparar com algum tipo de atuação, eu pensaria mais num filme com o Bresson 
(diretor de cinema), sabe? Numa inspiração assim, né. O que eu vejo dos filmes do Bresson, no meu 
ponto de vista, é que ele muitas vezes trabalha com não atores, né? E eu acho que no "Canção de 
Baal", por exemplo, é quase como se eu fosse... é como se a minha presença na frente da câmera 
bastasse para contar aquela história. Eu não preciso criar um personagem fora de mim, sabe? A 
própria ambientação e o encontro com aquelas pessoas naquele lugar, constrói alguma coisa, sem 
que eu precise me esforçar para construir alguma coisa, sabe? Tá lá, acontece simplesmente. E isso 
eu comparo com uma atuação Bressoniana, quando eu penso nos filmes que eu já fiz, eu coloco 
alguns filmes nesse lugar. São filmes em que você precisa estar lá e respirar na frente da câmera; e 
deixar a história acontecer, e ser levada pelas emoções que te atravessam. Acho que no "Canção de 
Baal" eu nem diria emoção, eu diria mais pela vida mesmo, que acontece no encontro dessas pessoas 
sabe? E eu me sentia muito livre de estar na frente da câmera com a Helena, acho que isso é muito 
importante, né? 
Gabriela: É. 
Simone: Ela me dá um espaço de criação. Isso que é o interessante eu acho. Ela conduz, oferecendo 
o espaço. Oferecendo espaço físico, que ela escolhe, seja perto de uma fogueira, ou numa banheira 
com água, ou no meio do pasto, né, ela escolhe o espaço físico, mas ela deixa aberto o espaço físico 
para os atores criarem. Então eu senti uma liberdade muito grande, uma fluidez. E eu me lembro da 
cena que eu fico nua no banho, não era para ter ficado, era pra estar com uma camisola ou alguma 
coisa assim. Mas eu sugeri de fazer nua, porque eu achava que fazia sentido, afinal era um banho 
íntimo. Pra mim naquele momento fazia sentido, era um banho íntimo, ela não estava na praia pra 
estar de biquíni, ela estava com ela mesma e com aquele homem, então achava que era bonito e 
sugeri de ficar nua, e ela topou. Então acho que é um espaço de conversa, de proposição. Mas não 
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 com tanta conversa, não passando muito pelo racional, sabe? Mas mais corpóreo mesmo, da 
presença e tal. 
Gabriela: Nossa, você chegou a um ponto que eu tenho defendido na minha pesquisa, que é a Helena 
como uma pessoa de uma generosidade criativa ímpar, né. É isso que eu estou percebendo ao longo 
da pesquisa, da conversa com outras pessoas, o quão ela é generosa, e ao mesmo tempo, orientativa 
né? Porque o silêncio também é uma orientação. 
Simone: Totalmente. 
Gabriela: Quando atriz ela já era co-criadora, e quando ela vai pra direção ela continua nessa co-
criação. . 
Simone: Que bom ouvir isso, bom confirmar também. Porque, né, os nossos processos acabam sendo 
muito solitários, a gente não fala muito sobre isso. É muito bom também ter esse teu lado vendo 
isso, também é bem interessante para mim, que legal. 
Gabriela: To percebendo isso inclusive até hoje. Então eu queria saber se você conseguiu perceber, 
se você sentia isso em 2007, de uma certa proposição de defesa feminista na condução da Helena, 
no roteiro. 
Simone: Essa é uma boa pergunta. Eu não consigo me lembrar muito, sabe? Eu não consigo me 
lembrar se já estava presente essa questão, da forma que tá agora como você menciona. Porque a 
minha experiência no cinema, teve um momento que começou a ficar muito claro para mim que que 
faltava espaço para os personagens femininos. Em algum momento eu percebi isso, que ainda tinha 
uma predominância de narrativas masculinas, de diretores homens que escolhiam contar histórias 
de homens, então os protagonistas eram homens. Eu como atriz percebia isso, que tinha uma 
predominância das histórias assim, e isso começou a ficar muito claro para mim num momento, mas 
eu não consigo me lembrar se nesse momento já estava claro assim, sabe? 
 
Gabriela: Se você puder falar sobre esses filmes posteriores, especialmente o "Luz nas Trevas" e o 
"Poder dos Afetos". Então se a gente puder caminhar para esses momentos antes de ir para os mais 
recentes... Na mesma linha: como você se sentiu, como você se preparou, enfim. 
Simone: São experiências bem diferentes. Na "Luz nas Trevas", por exemplo, eu faço um 
personagem bem pequeno, uma participação, e foi muito rápido tudo. É a mesma sensação de, assim, 
ser um personagem que é criado na hora, no momento, a gente pegava um figurino, também tem 
essa coisa de aproveitar aquilo que tem, né? Da produção, não falando isso como uma falta de mérito, 
pelo contrário, é fazer com pouco dinheiro o melhor que se pode fazer. Então isso, essa improvisação 
eu sentia o tempo todo também, porque não tinha o figurino, pegava o que tava ali e que cabia pra 
aquele momento. E no "Luz nas Trevas" por exemplo é bem determinante, porque aquele vestido, é 
um vestido azul e tem uma certa classe, então como se inventa um personagem com aquilo? É tudo 
muito improvisado nesse sentido. Não sei como ela pensa antes disso, mas no momento que chega 
pro ator, acaba sendo produzido naquele momento. Então foi muito rápido esse processo, eu fiquei 
lá por 2 ou 3 dias filmando com eles só. Pra mim a grande diferença dos "Luz nas Trevas" é que eu 
sinto a presença do Sganzerla [conferir nome depois] no roteiro. Apesar de ser uma cena muito 
pequena, o tipo de humor que tem ali, o tipo de relação com a linguagem cinematográfica que tem 
ali, é uma coisa do Sganzerla, é essa coisa jocosa, da comédia, da brincadeira. E isso eu percebi 
como algo totalmente diferente do "Canção de Baal", que tem um certo lirismo né? É uma coisa 
mais crítica, mais ácida. E fazendo aquela única cena, eu conseguia sentir o todo, que é essa coisa 
de rir de si mesmo, essa brincadeira de fazer cinema. E foi bem gostoso de fazer, mesmo que tenha 
sido muito curtinho, era muito bom. E aí teve uma cena também com o Mamberti que eu fiz, e eu 
me lembro também de ter acontecido uma coisa que eu não estava prevendo, né, que é aquela risada 
que ela dá, e eu acho que tá no filme isso. E foi uma coisa que aconteceu espontaneamente, eu 'tava' 
meio desconfortável, porque não tinha uma linha muito clara do que podia ser esse personagem: era 
uma mulher de vestido azul com uma 'arminha' na mão que falava aquelas coisas. E a gente foi pra 
um lugar onde ela tinha uma coisa meio de classe, por causa do vestido, uma coisa meio de princesa 
e tal, mas além disso não tinha mais muita coisa... Era um personagem muito curto, e é muito difícil 
fazer personagem pequeno, eu acho. Por isso, porque você tem que inventar uma coisa que não 
existe quase. E ali aconteceu uma risada, aquela risada que eu achei que tinha ali uma vida que era 
daquele personagem, que é um deboche, é uma coisa meio fora do tom, eu não esperava nenhum 
pouco fazer aquilo, me surpreendeu muito quando veio aquela risada. E eu acho que isso tem a ver 
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 com isso que você tá falando também, que é bem importante, a cocriação e o espaço da confiança e 
do afeto pra essas coisas inesperadas poderem acontecer. Porque eu já fiz muitos trabalhos, muitos 
filmes, e não é sempre que isso acontece. Porque se tem um diretor, por exemplo, que é muito 
neurótico, que fica querendo conduzir a cada instante, você não se sente livre para trazer coisas 
inesperadas. E para mim o mais bonito da criação de um ator, eu acho são momentos que eu me 
surpreendo comigo mesma, eu não esperava que eu fosse fazer aquilo. E acontece nesse filme, por 
exemplo, esse momento. E aí depois teve o "Poder dos Afetos", e a gente já volta para aquele lado 
mais lírico da Helena. Daí tem a ver com uma sensualidade do feminino, dessa figura feminina que... 
Eu to até confundindo os filmes na minha cabeça agora, o "Poder dos Afetos" e o "Ralé"... É que 
depois, dos personagens do "Ralé" é uma continuação do "Poder dos Afetos". 
Gabriela: Exato. Algumas cenas são até as mesmas. 
Simone: É. Então... Mistura um pouco as duas assim. Mas eu acho que daí a gente vai para um 
feminino mais lírico, e com muita sensualidade, e acho que tem uma inspiração forte na própria 
Helena mesmo. Para mim fica mais claro porque eu tô loira no "Ralé", para mim era mais forte fazer 
o "Ralé" nesse sentido, loira, do que no "Poder dos Afetos". Porque também, essa parte do cabelo 
interfere muito naquilo que a gente faz, com aquilo que a gente se identifica. 
Gabriela: E é a marca da Helena também, né. 
Simone: É, exatamente. E aí nisso, eu poderia falar também de um outro trabalho que eu não fiz com 
a Helena, que foi "A Magnífica Setenta", onde eu faço uma atriz de pornochanchada, que é uma 
série do Cláudio Torres. Eu me lembro que eu me inspirei muito na Helena pra fazer esse 
personagem. Eu sei que criou um pouco de polêmica... Ela me falou numa entrevista que eu dei, 
porque a Helena, eu sei que ela não era uma atriz de pornochanchada, ela era uma atriz de cinema 
marginal..., mas eu me inspirei na Helena pra fazer aquela atriz de pornochanchada, porque aquele 
personagem... Porque a Helena é muito livre em cena, tem uma liberdade, uma coisa libertária, 
"louca", criativa, e muito... única. Então eu me inspirava muito nela, pra criar essa personagem, essa 
mulher indomável. A Helena pra mim traz muito a ideia desse feminino que é indomável, que ela 
conseguiu construir isso, que é super interessante, junto com um diretor homem né, o Sganzerla, que 
era marido dela. 
Gabriela:  Bom, você já falou um pouco do "Ralé" e essa coligação com o "Poder dos Afetos", e (...) 
Simone: Tem mais uma coisinha que eu queria falar então, que é sobre o "Ralé". Eu gostei muito de 
fazer o "Ralé", tem uma cena no começo que eu acho que eu não gosto tanto, que é aquela cena do 
trailer, que eu não gosto, assim... Mas eu gosto muito quando eu tô com as crianças e falando com 
a câmera, aquele tom de comédia que a gente fez, eu e a Helena juntas, aquilo eu gosto bastante, 
acho que já é um tom também diferente do "Canção de Baal" e até do "Poder dos Afetos", que talvez 
seja um misto de Sganzerla com Helena Ignez ali, esse tom jocoso. Apesar do roteiro ser dela, o 
Ralé, mas ali ela brinca um pouco com alguns pontos do próprio Sganzerla, que é esse humor por 
exemplo, essa coisa mais... 
Gabriela: Deboche, né? 
Simone: Deboche, é. Era muito bom de fazer, muito gostoso de fazer aqueles diálogos, brincando 
sabe? Muito bom. 
Simone: É que às vezes eu penso em filmes, por exemplo, filmes do Fellini. Você vai ver, e é 
considerado filme de arte, e é mesmo, um filme maravilhoso, que fala da cultura italiana, e é uma 
preciosidade, os personagens, é a arte, eu sei. Mas é tão maravilhoso como ele conseguia ao mesmo 
tempo se comunicar com o público, assim, eu quero dizer, ele fazia o começo meio e fim, mas ainda 
assim, tem uma vida lá, é possível criar um... Acho eu né, eu to descobrindo, to fazendo meus filmes 
agora, então eu fico pensando se é possível também oferecer pro público um caminho de acesso, e 
ainda assim falar com profundidade e saindo do lugar comum e falar das coisas... sabe? Mas também 
dando uma porta de acesso pro público, eu fico pensando nessa possibilidade. E aí se você for ver 
um filme como Fellini, ele dá todas as portas de acesso e ainda assim continua sendo uma 
experiência cinematográfica... 
Gabriela: Classificada como de arte, intelectualizada... fica ali nichado como algo intelectual, algo 
artístico. 
Simone: E ao mesmo tempo, poderia ser considerado cinema comercial. 
Gabriela: Acho que é isso, Simone, eu não quero ocupar muito seu espaço. agradeço seu tempo  
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 Simone: Se você precisar de mais alguma coisa, quiser mandar mais alguma coisa que falte, que 
você sente falta, pode mandar a pergunta ou a gente fala de novo, está tranquilo. Foi bom falar com 
você e desculpa a demora. 
Gabriela: Imagina, estamos sempre no tempo. Muito obrigada, muito gentil, e adorei conversar. 
Simone: Obrigada! Eu também. Boa sorte na sua pesquisa, e bom trabalho! 
Gabriela: Valeu, obrigada! Um beijo. 
 
 
[Currículo Mercúrio Produções] 
 
 Mercúrio Produções LTDA, produtora fundada em 2001 por Helena Ignez e Rogério 
Sganzerla, é responsável por toda a obra cinematográfica dos cineastas, com aproximadamente trinta 
filmes em seu currículo, entre os quais estão: O Bandido da Luz Vermelha (1968), Luz Nas Trevas 
– A Volta do Bandido da Luz Vermelha (2012), Copacabana Mon Amour (1970, restaurado pela 
Mercúrio Produções com patrocínio da Petrobras, finalizada em 2013), Nem Tudo é Verdade (1985) 
e produção da Série de TV VAN BORA! patrocinada pelo FSA/FINEP e Mercedes Benz. 
 Além de ampla atuação artística e cultural nas áreas de produção e difusão cinematográfica, 
incluindo teatro, literatura e artes plásticas e dando a continuidade ao trabalho desenvolvido há mais 
de cinquenta anos na área de cinema a Mercúrio Produções realizou a restauração em 2008 do filme 
O Bandido da Luz Vermelha, produziu e distribuiu nas salas de cinema os filmes Luz Nas Trevas – 
A Volta do Bandido da Luz Vermelha (2012), O Signo do Caos (2005), ambos com distribuição 
patrocinada pela Petrobras. Produziu Canção de Baal (2008), Reinvenção da Rua (2003), A Miss E 
O Dinossauro – Bastidores da Belair (2005), Tudo É Brasil (1998) e entre outros importantes filmes. 
 Produziu Luz Nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha, longa- metragem dirigido 
por Helena Ignez e Ícaro Martins, roteiro de Rogério Sganzerla. Em 2010, junto com o filme da 
mesma produtora o Bandido da Luz Vermelha, Luz Nas Trevas foi o único longa-metragem da 
América Latina a participar do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, um dos mais importantes 
Festivais de Cinema do mundo, e recebeu o prêmio da crítica da imprensa local de melhor filme. O 
filme teve uma ótima carreira em Festivais de Cinema internacionais. 
 A Mercúrio Produções realizou em 2013 o filme Poder dos Afetos, filme de Helena Ignez 
que novamente integrou a Seleção Oficial do Festival de Cinema de Locarno em 2014 incluindo 
outro filme da empresa produtora Copacabana Mon Amour (1970) restaurado.  Produziu Ossos 
(2014), exibido no Festival de Cinema Luso- Brasileiro, em Portugal no final de 2014. Além de 
outros filmes importantes da cinematografia brasileira. 
 A produtora também esteve envolvida em diversos projetos artístico-culturais, 
como: 
 
Espetáculo ILHADA EM MIM – SYLVIA PLATH, inspirado nos escritos pessoais da poetisa 
norte-americana, direção de André Guerreiro Lopes, 2014. A peça teve temporada no Sesc 
Pinheiros, São Paulo. Indicado ao Prêmio APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte, como 
Melhor Direção de 2014. Em 2015 teve a segunda temporada no Teatro Sérgio Cardoso, além de 
ser apresentado no Festival Cena Brasil Internacional, no CCBB do Rio de Janeiro, no SESC 
Santos, no 13º Festival de Dança de Londrina, na Mostra Gandarela Cultural em Belo Horizonte e 
entre outros; 
 
Espetáculo O LIVRO DA GRANDEDESORDEM E DA INFINITA COERÊNCIA, adaptado do 
livro “Inferno”, de August Strindberg considerado pela crítica o 2º melhor espetáculo de 2013. A 
peça teve temporadas no Sesc São Paulo e no Teatro Ecum, em diversas cidades e também no 
Festival Cena Brasil Internacional em 2015 no Rio de Janeiro; 
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 Espetáculo O BELO INDIFERENTE, baseado na peça de Jean Cocteau, direção de Helena Ignez e 
André Guerreiro Lopes, 2011. Vencedor do edital Prêmio PITP da Sec. Cultura de São Paulo; 
 
Espetáculo O ESTRANHO FAMILIAR, inspirado no conto “O Espelho” de Guimarães Rosa, 
direção de Andre Guerreiro Lopes e Djin Sganzerla, temporada Ágora Teatro, 2010. Projeto 
vencedor dos editais ProAC da Sec. Cultura São Paulo e Miryam Muniz de Teatro; 
 
Espetáculo TRAGICOMÉDIA DE UM HOMEM MISÓGINO, texto inédito do premiado cineasta 
Evaldo Mocarzel, projeto selecionado pelo edital de montagens teatrais inéditas do SESI – SP. 
Vencedor do Edital Viagem Teatral do SESI, 2010; 
 
Realização da “Mostra Rogério Sganzerla”, com exibição de seis filmes em 35mm, no Museu da 
Imagem e do Som, 2015; 
 
Lançamento do DVD restaurado “Copacabana Mon Amour” pela Versátil Home Vídeo; 
 
Mostra homenagem a Helena Ignez – A MULHER DO BANDIDO, com a exibição de 25 filmes 
da atriz e diretora. Patrocínio Caixa Cultural, Rio de Janeiro, e Cinesesc SP, maio de 2008; 
 
Lançamento do DVD restaurado “O Bandido da Luz Vermelha” pela Versátil Home Vídeo; 
 
Lançamento dos filmes Tudo é Brasil, Linguagem de Welles e Perigo Negro em DVD, pela 
Programadora Brasil; 
 
Apoio organizacional à homenagem a Helena Ignez, na ampla mostra “La Femme du Bandit”, no 
22º Festival de Films de Fribourg, Suiça; 
 
Apoio organizacional à Mostra Retrospectiva Rogério Sganzerla, “Cinema do Caos”, patrocinada e 
realizada pelo CCBB Rio de Janeiro, em parceria com a Associação Contracampo; 
 
Apoio organizacional ao TORINO FILM FESTIVAL, em suas 22º e 23º edições – Itália, 
considerado um dos mais respeitáveis festivais de cinema da Europa, exibindo mais de 21 filmes 
do cineasta no TRIBUTO/OMAGGIO A ROGÉRIO SGANZERLA; 
 
Lançamento do livro “Tudo é Brasil” organizado por Helena Ignez e Mário Drumond, textos de 
Rogério Sganzerla, patrocínio Caixa Cultural; 
 
Cine-instalação Electric Sganzerland, concebida por Helena Ignez, direção de arte de Fábio 
Delduque, lançada no Centre d’art Contemporain – FRIART, Suíça; 
 
Realização da Mostra “A Luz e o Cinema de Rogério Sganzerla” pela Caixa Cultural, 2011; 
 
Projeto Ocupações – Rogério Sganzerla realizado no Itaú Cultural, 2010; 
 
Produção do livro “Edifício Rogério Sganzerla”, 2010. 
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 OBRAS 
 
Série Televisiva 
 
Van Bora! 
13 episódios, 2014 Direção Marcus Alvisi 
 
VAN BORA! é uma ficção de humor passada dentro de uma van de passageiros que faz o trajeto 
Leme-Gávea (Rocinha) no Rio de Janeiro. 
Tem como personagens principais Estevão (Marcello Escorel), dono e motorista da Van, e Wesley, 
o cobrador. Os personagens secundários são compostos pela mulher e sogra de Estevão e por 
passageiros comuns da van que lotam o veículo com frequência e são figuras recorrentes ao longo 
da temporada. Suas aventuras e personalidades são narradas nas histórias em que o absurdo 
satírico impera. 
 
VAN BORA! é um seriado para televisão em 13 episódios com duração aproximada de 12 
minutos cada. O roteiro é de Luiz Carlos Góes e Joaquim Vicente e direção de Marcus Alvisi. 
Produção e realização Mercúrio Produções. 
 
Exibições: 
Canal Brasil, 2015; 
TV Cultura, 2016. 
 
Longa-Metragem 
 
O Desmonte do Monte 
85 min. 2017 
Direção: Sinai Sganzerla 
 
O documentário O Desmonte do Monte aborda a história do Morro do Castelo, seu desmonte e 
arrastamento. O Morro do Castelo a "Colina Sagrada" foi o local da fundação da Cidade do Rio de 
Janeiro e apesar de sua importância histórica, foi destruído em reformas urbanísticas com o intuito 
de "higienizar" a cidade. 
 
Festivais: 
17ª Mostra do Filme Livre, MFL 2018; 
5 Fórum Internacional sobre Patrimônio Arquitetônico - Brasil-Portugal (FIPA); 
13ª CineOP, Filme de Encerramento, 2018; 
FIM - Festival Internacional de Mulheres no Cinema. 
 
A Moça do Calendário 
86 min. 2017 
Direção: Helena Ignez 
 
O filme A Moça do Calendário conta a história de Inácio, quarenta anos, casado, sem emprego 
fixo. Ex-gari Inácio trabalha como dublê de dançarino e mecânico da oficina Barato da Pesada, 
onde sonha com a Moça do Calendário. No filme o real e o sonho se entrelaçam. 
 
Premiações e Festivais: 
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 12ª edição Femina - Festival Internacional de Cinema Feminino, 2017 – Grande Prêmio Femina 
Competição Nacional; 
21º Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, Portugal 2018 – 
Prêmio do Público e Prêmio Melhor Ator André Guerreiro Lopes; 
41º Festival Guarnicê de Cinema, 2018 - Prêmios: Melhor Filme Longa Nacional, Melhor Direção, 
Melhor Roteiro, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, 
Melhor Ator; 
50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - Hors Concour, 2017; 
41ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 2017; 
X Janela Internacional de Cinema de Recife, 2017; 
XIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, Bahia, 2017; 
25º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, São Paulo, 2017; 
9º Semana Festival de Cinema, Rio de Janeiro (Semana dos Realizadores), 2017; 
14ª Edição do Festival de Cinema do Vale do Ivinhema, Mato Grosso do Sul, 2017; 
Mostra Retrospectiva Expectativa, Cinema do Dragão de Fortaleza, 2018; 
21ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Filme de Encerramento, 2018; 
17ª Mostra do Filme Livre - MFL 2018; 
Tropical Underground – Lecture & Film in Frankfurt no Deutsches Filmmuseum, Alemanha 2018; 
Mostra Imagem dos Povos, Belo Horizonte, 2018; 
Mostra Cinema e Reflexão, no Instituto CPFL, 2018; 
FIM - Festival Internacional de Mulheres no Cinema, 2018; 
22 Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer, 2018. 
 
Ralé 
73 min. 2015 
Direção: Helena Ignez 
 
Ralé é um filme dentro de um filme. Jovens diretores, adolescentes prodígios, estão filmando “A 
Exibicionista” em meio a uma fazenda numa região paradisíaca. Barão, personagem de Ney 
Matogrosso, vive nesta fazenda onde irá celebrar seu casamento com o dançarino Marcelo. O 
filme investiga poeticamente a alma brasileira, colocando a Amazônia como epicentro do mundo, 
refletindo a respeito de questões existenciais, legitimando o direito à liberdade e individualidade 
sexual. Filme filosófico e musical, livremente inspirado na peça teatral Ralé, de Maxim Gorki. 
 
Premiações e Festivais: 
23º Festival Mix Brasil, 2015 – Prêmio Melhor Direção; 
39º Festival Guarnicê de Cinema, 2016 – Prêmio Melhor Direção e Prêmio Melhor Trilha Sonora; 
Rio Festival de Gênero & Sexualidade no Cinema, 2016 – Menção Honrosa a José Celso Martinez 
Corrêa; 
Festival do Rio, 2015; 
39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 2015; 
XI Panorama Internacional Coisa de Cinema, Bahia, 2015; 
VIII Janela Internacional de Cinema do Recife, 2015; 
19ª Mostra de Cinema de Tiradentes, 2016; 
MICA Film Festival - Mostra Internacional de Cinema da Amazônia, Manaus, 2016; 
Mostra Degeneradas², SESC Santana, 2016; 
15ª Mostra do Filme Livre – MFL 2016; 
DIGO - I Festival Internacional da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, 2016; 
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 34th Filmfest Muenchen, 2016; 
15º Festival Arte Serrinha, CINE RANCHO, 2016; 
Festival de Inverno SESC, Mostra Cinema Brasileiro Contemporâneo, 2016; 
Cineclube Delas, Rio de Janeiro, 2016; 
Festival CONTATO, CineUFSCar, São Carlos, 2016; 
14º Curta Santos, Festival de Cinema de Santos, 2016; 
14ª Edição do Cineamazônia – Festival Latino Americano, Rondônia, 2016; 
Retrospectiva de Cinema Brasileiro do Cinesesc, 2016; 
20ª Mostra de Cinema de Tiradentes - Homenagem Helena Ignez, 2017; 
Cineclube Novas Musas, Rio de Janeiro, 2017; 
Mostra Mulheres, Câmeras e Telas, Cinemateca Brasileira, 2018; 
Tropical Underground – Lecture & Film in Frankfurt no Deutsches Filmmuseum, Alemanha 2018; 
 
 
Feio, Eu? 
70 min, 2013 
Direção: Helena Ignez 
 
Filme Manifesto, Feio, Eu?, foi realizado a partir de uma oficina para atores (Personagens em 
Busca de Um Filme) realizada na Lapa, Rio de Janeiro, no espaço do Cinema Nosso, estendeu-se 
em locações em Paris e Kerala (Índia). Multifacetado como um caleidoscópio, os personagens 
surgem em cenas e sequências também em multi-telas. 
Realizado   com   diversas   mídias    de captação    de    imagens    Feio,    Eu? usa este signo da 
variedade, imposto pela produção independente, como experimentação e linguagem. 
Ficção?   Documentário?    Transpondo    os    limites    de    estilo,    Feio,    Eu? navega   num   
mar   de   metáforas,    políticas    filosóficas    e    musicais,    do Príncipe Harry a Heráclito, 
passando   por   uma   serie   de   autores   como Rimbaud,   Brecht,   Nietszch,   Bispo   dos   
Rosários   e   Eduardo   Viveiro    de Castro, captando um país contraditório e original. 
 
Premiações e Festivais: 
Festival do Rio, Première Brasil, Hors Concours, 2013; 
37ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 2013; 
6° Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa, Cineport, 2014; 
VI Mostra Outros Cinemas, 2014; 
Mostra Cinema de Garagem, 2014; 
13ª Mostra do Filme Livre - MFL 2014; 
CineFuturo • IX Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual, 2015; 
CineF - Mostra Brasileiros, Porto Alegre, 2015; 
3ª Mostra de Cinema de Gostoso, São Miguel do Gostoso (RN), 2015; 
Mostra Cinema Brasileiro Contemporâneo, Cinemateca Brasileira, 2016. 
 
Luz nas Trevas 
83 min, 2010 
Um filme de Helena Ignez. Direção: Ícaro C. Martins e Helena Ignez 
 
Luz nas Trevas, continuação do clássico O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, narra 
a história de dois dos mais famosos marginais de São Paulo. Seu filho o bandido Tudo-ou-Nada é 
o fio condutor que atravessa essa história política e 
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 existencial. Adorado pelas mulheres, Tudo-ou-Nada segue a “carreira” de seu pai a fim de 
desfrutar de uma ampla variedade de prazeres mundanos. 
 
Roteiro Original: Rogério Sganzerla. Roteiro Adaptado: Helena Ignez. Produção Executiva: Sinai 
Sganzerla. Diretor de Fotografia: José Roberto Eliezer. Montagem: Rodrigo Lima. Direção de 
Arte: Fabio Delduque. Figurino: Sonia Ushiyama. Trilha Sonora: Sinai Sganzerla, Rodrigo Lima, 
Helena Ignez e Lúcio Branco. Produtora: Sinai Sganzerla e Mercúrio Produções. Elenco: Ney 
Matogrosso, André Guerreiro Lopes, Djin Sganzerla, Bruna Lombardi, Maria Luisa Mendonça, 
Sandra Coverloni, Simone Spoladore, Arrigo Barnabé, Sérgio Mamberti, Paulo Goulart, Mário 
Bortolloto, José Mojica Marins, Cacá Carvalho, Duda Mamberti, Otávio III, Rejane Medeiros, 
Abrahão Farc e Ariclenes Barroso. 
 
 
Premiações e Festivais: 
63º Festival de Cinema de Locarno, Competição Oficial, Suíça, 2010 – Prêmio Boccalino D’Ouro 
como Melhor Filme pela Critica; 
7˚ CineEsquemaNovo – Festival de Cinema de Porto Alegre, 2011 - Prêmio Melhor Filme pelo 
público e Prêmio Melhor Direção pela Crítica; 
Prêmio APCA – Associação Paulista de Críticos de Arte - Melhor roteiro adaptado para Helena 
Ignez; 
6º Festival CineMúsica, 2012 - Prêmio Melhor Seleção Musical; 
13º Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, 2009; 
12˚ Festival do Rio, Première Brasil, Hors Concours, 2010; 
34ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 2010; 
7˚ Amazonas Film Festival, Competição Oficial, Menção Honrosa; 
15˚ Festival Internacional de Cinema de Kerala, Índia, 2010; 
26˚ Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara,USA,2011; 
18˚ Festival Latino Americano de San Diego,Califórnia, 2011; 
10ª Mostra do Filme Livre – MFL 2011; 
3º FESTIN Lisboa, 2012; 
13˚ BAFICI - Festival Internacional de Cinema de Buenos Aires, 2011; 
5ª BRAFFTv- Brazilian Film & Tv Festival of Toronto, 2011; 
Première Brasil Berlin, Alemanha, 2011; 
7º Festcine Goiânia, 2011; 
13° Mostra Londrina de Cinema, 2011; 
5 ª Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, 2012; 
17° Festival Internacional de Cinema de Kerala, Índia, 2012; 
Indicado para Melhor Roteiro Adaptado no 12º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, 2013; 
Indicado para Melhor Trilha Sonora no 12º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, 2013; 
Melhor Atriz Coadjuvante (Maria Luíza Mendonça) - 7º Prêmio Contigo, 2012; 
Mostra de Cinema São Paulo Cidade Aberta, 2016. 
 
Canção de Baal 
77 min, 2008 
Direção: Helena Ignez 
 
Poeta e cantor, Baal recebe convite de Meck, madeireiro predador, para um jantar oferecido em 
sua homenagem. Sarcasticamente recusando propostas que levariam à 
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 sua ascensão social, optando por uma vida de outsider, Baal preenche seus dias com casos 
amorosos. 
Nessa fábula musical antropofágica ouve-se a voz do próprio Bertolt Brecht e a entrevista de 
Einstein no Brasil, onde teria sido comprovada a Teoria da Relatividade. 
 
Roteiro: Helena Ignez, livremente inspirado em Baal, de Bertolt Brecht. Fotografia: André 
Guerreiro Lopes, Aloysio Raolino. Montagem: Ricardo Miranda. Música: Roberto Riberti, Carlos 
Careqa, Arrigo Barnabé. Elenco: Carlos Careqa, Simone Spoladore, Felipe Kannenberg, Djin 
Sganzerla, Beth Goulart, Michele Matalon, Marcelo Lazzaratto, Bayard Tonnelli, Madalena 
Bernardes, Dionísio Neto, Marcelo Drummond, Vera Barreto Leite, Lú Brites, Camila Mota, 
Fransérgio Araújo, Jiddu Pinheiro. 
 
Premiações e Festivais: 
37º - Festival de Gramado, 2009 – Prêmio Júri da Crítica Melhor Longa Metragem Brasileiro e 
Direção de Arte; 
8º Festival Mille Occhi – Festival Internazionalle del Arti, de Trieste, Itália 2009 - 
Premio Anno Uno; 
10º Festival do Rio, 2008; 
32ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, 2008; 
12º Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, Portugal 2008; 
12ª Mostra de Cinema de Tiradentes, 2009; 
FEMINA - Festival Internacional de Cinema Feminino, 2009; 
8ª Mostra do Filme Livre, MFL 2009; 
4º Cineport, 2009; 
Marché Du Film - 62º Festival de Cannes, 2009; 
11ª Mostra Londrina de Cinema, 2009; 
CINESUL – Festival Ibero-Americano de Cinema e Vídeo, 2010; 
Convidado para o 12° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), 2010; 
17° Festival Internacional de Cinema de Kerala, Índia 2010; 
20ª Mostra de Cinema de Tiradentes - Homenagem Helena Ignez, 2017. 
 
O Bandido da Luz Vermelha 
92 min,1968 
Direção, roteiro e seleção musical: Rogério Sganzerla Restaurado digitalmente. 
 
Segundo o diretor, o filme “é um far-west sobre o terceiro mundo. Isto é, fusão e mixagem de 
vários gêneros. (...) um filme-soma; um far-west, mas também musical, documentário, policial, 
comédia (ou chanchada?) e ficção científica”. Rogério Sganzerla, no seu primeiro longa-
metragem, traça um panorama geral e atemporal do Brasil através da trajetória de um foragido da 
polícia em crise de identidade. Welles, Godard, policial noir, chanchada, Jimi Hendrix, história em 
quadrinhos, terrorismo, miséria, corrupção política e desespero compõem um painel apocalíptico 
do país. 
 
Fotografia: Peter Overbeck. Câmera: Carlos Ebert. Cenografia: Andrea Tonacci. Montagem: 
Sylvio Renoldi. Som: Júlio Perez Caballar, Mara Duvall. Companhia produtora: Rogério 
Sganzerla Produções Cinematográficas. Elenco: Paulo Villaça, Helena Ignez, Sérgio Hingst, 
Pagano Sobrinho, Sergio Mamberti, Luiz Linhares, Sonia Braga, Ítala Nandi, Renato Consorte, 
Antonio Lima, Maurice Copovilla, Ozualdo Candeias, Roberto Luna, José Marinho, Carlos 
Reichenbach, Marie Caroline Whitaker, Renata Souza Dantas, Ezequiel Neves e Lola Brah. 
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Premiações e Festivais: 
Prêmios Melhor Filme, Diretor, Montagem, Diálogo e Figurino – IIII Festival de Brasília, 1968; 
Prêmio Governador do Estado SP (categoria especial); 
Prêmio INC (Inst. Nacional do Cinema) e Roquette Pinto; 
Taormina Film Festival, Itália, 1998; 
Exibido no MoMa – Nova York, 1999; 
22° Torino Film Festival, 2004 – Tribute to Rogério Sganzerla; 
III DLA Film Festival – Londres, 2004; 
16° Festival Internacional de Bobigni, Paris, 2005; 
Tekfestival – Roma, 2005 - Rogério Sganzerla’s Homage; 
Festival Internacional Film Museum – Áustria, 2005; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006 – Tribute to Helena Ignez; 
12º Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira, Portugal 2008; 
12º BAFICI, 2010; 
41º International Film Festival Rotterdam, 2012; 
17° Festival Internacional de Cinema de Kerala, Índia, 2012; 
INDIE 2014 – Mostra de Cinema Mundial, 2014; 
Ciclo BRASIL ! UNE HISTOIRE DU CINEMA BRESILIEN - Cinémathèque Française, Paris, 
2015; 
Cineclube Glauber Rocha, Salvador, 2015; 
Aniversário do MIS SP, 2015; 
62º Sydney Film Festival, 2015; 
Mostra Lira Paulistana, SESC Ipiranga, 2016; 
SESC Piracicaba, 2016; 
Mostra de Cinema São Paulo Cidade Aberta, 2016; 
Mostra Alô Alô Mundo, cinemas de invenção na geração 68 – Caixa Cultural Rio de Janeiro, 
2017; 
Mostra Cinema à Vista, Sesc Joaçaba, 2017; 
50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 2017 – Mostra 50 anos em 5 dias ABRACCINE; 
Tropicália and Beyond: Dialogues in Brazilian Film History, Tate Modern, Londres, 2017; 
Tropical Underground Lecture & Film, Deutsches Filmmuseum, Frankfurt, 2017; 
Sessão Especial 50 anos, Cinesesc, 2018; 
21º Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, Portugal 2018 – Homenagem 
Rogério Sganzerla; 
Mostra de cinema Explosão 68, Centro Cultural São Paulo 2018; 
VII Olhar de Cinema - Curitiba IFF 2018. 
 
Sem essa, Aranha 
96 min. 1970 
Direção e roteiro: Rogério Sganzerla 
 
Sem essa, Aranha é um experimento radical de linguagem e interpretação. O filme reflete, muito 
singularmente, a situação pela qual o país atravessava no período (1970) num total de 
aproximadamente quinze planos-sequências. 
 
Assistentes de direção: Kleber Santos e Ivan Cardoso. Produção: Júlio Bressane e Rogério 
Sganzerla. Fotografia e câmera: Edson Santos e José Antonio Ventura. 
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 Montagem: Rogério Sganzerla e Júlio Bressane. Som: Guará Rodrigues. Elenco: Jorge Loredo, 
Helena Ignez, Maria Gladys, Luiz Gonzaga, Moreira da Silva e Aparecida. Companhia produtora: 
Belair.). 
 
Premiações e Festivais: 
Apresentado a convite do Festival de Taormina, Itália, 1998; 
23° Torino Film Festival, Itália, 2005 – Tribute to Rogério Sganzerla; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006; 
12º BAFICI, 2010; 
Ciclô: alô alô mundo! cinemas de invenção na geração 68 – Cinemateca de Valencia, Cinemateca 
de Madri e Cinemateca de Barcelona, 2015; 
Mostra Alô Alô Mundo, cinemas de invenção na geração 68 – Caixa Cultural Rio de Janeiro, 
2017; 
13ª CineOP, Filme de Abertura, 2018. 
 
Abismu 
80 min. 1977 
Direção, roteiro, produção e montagem: Rogério Sganzerla 
 
Inscrições em algumas das cavernas da Pedra da Gávea que remontam ao período pré-colonial são 
o ponto de partida para este tributo a Jimi Hendrix e ao poder de Mu, divindade fenícia celebrada 
por um fanatizado e intergaláctico Zé Bonitinho. Com acento experimental, trilha sonora de 
Hendrix e atuação de José Mojica Marins no papel de um cientista egocêntrico, este filme marca o 
retorno de Sganzerla ao longa- metragem após um considerável período afastado das telas. 
 
Direção de produção: Ivan Cardoso. Seleção Musical: Rogério Sganzerla. Fotografia: Renato 
Laclete. Som: Dudi Gupper. Companhia produtora: Rogério Sganzerla Produções 
Cinematográficas. Elenco: Norma Bengell, José Mojica Marins, Wilson Grey, Jorge Loredo, 
Edson Machado, Mário Thomar, Mariozinho de Oliveira e Satã. 
 
Premiações e Festivais: 
22° Torino Film Festival, 2004 – Tribute to Rogério Sganzerla; 
Roma Film Festival, 2004; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006; 
12º BAFICI, 2010; 
9º Festival CineMúsica – Festival de Cinema de Conservatória RJ, 2015. 
 
Tudo é Brasil 
82 min. 1998 
Direção e roteiro: Rogério Sganzerla. 
 
Documentário em longa-metragem sobre o período de permanência de OrsonWelles no Brasil em 
1942 para a realização de It’s All True, projeto logo boicotado pelos estúdios de Hollywood. Nele, 
fragmentos de imagens que registram Welles no Rio, Salvador e Fortaleza são sobrepostos por 
gravações em áudio de alguns depoimentos radiofônicos seus e de composições interpretadas por 
artistas como Carmem Miranda e Herivelto Martins. 
 
Montagem: Sylvio Renoldi e Rogério Sganzerla. Produção executiva: Rojer Garrido. Companhia 
produtora: Tupan Produções Cinematográficas. 
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Premiações e Festivais: 
Prêmios de montagem e pesquisa histórica, Prêmio da Crítica – Festival de Brasília, 1998; 
Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA); 
Marche du Film – Cannes, 1998; 
Convidado pela Cinemateca de Munchen – Baviera – Alemanha, na Welles Conference, sobre a 
carreira cinematográfica de Orson Welles; 
Exibido no Guggenheim 1999; 
22° Torino Film Festival, 2004 – Tribute to Rogério Sganzerla; 
12º BAFICI, 2010; 
39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 2015; 
Mostra O Maior Ator do Brasil – 100 Anos de Grande Othelo, 2015; 
Mostra O samba pede passagem, Rio de Janeiro, 2015. 
 
O Signo do Caos 
80 min, 2003 
Direção, roteiro e produção: Rogério Sganzerla 
 
Rogério Sganzerla, em O signo do caos, seu último filme, prova mais uma vez ser um inovador da 
linguagem cinematográfica com esta obra de reflexão sobre os percalços da Sétima Arte no Brasil. 
 
Fotografia: Marcos Bonisson e Nélio Ferreira. Montagem: Rogério Sganzerla e Sylvio Renoldi. 
Seleção Musical: Rogério Sganzerla e Sinai Sganzerla. Direção de arte: Sérgio Reis. Companhia 
produtora: Mercúrio Produções.. Elenco: Otávio Terceiro, Sálvio do Prado, Helena Ignez, Guaracy 
Rodrigues (Guará), Freddy Ribeiro, Djin Sganzerla, Camila Pitanga, Giovana Gold, Eduardo 
Cabus, Gilson Moura, Felipe Murray, Vera Magalhães, Anita Terrana e Ruth Mezek. 
 
Premiações e Festivais: 
Prêmio Melhor Direção e Prêmio Melhor Montagem – Festival de Brasília 2003; 
Prêmio Especial Festival do Rio 2003 para Rogério Sganzerla; 
Festival de Gramado, 2003; 
27ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, 2003; 
Festival de Cinema de Trieste, Itália, 2004, homage “I Mille Occhi”; 
Roma Internacional Film Festival, 2004; 
Festival de Cinema de Turim 2004; 
Tekfestival, Roma, 2005 - Rogério Sganzerla’s Homage; 
22° Torino Film Festival, Itália 2004; 
Procida Internacional Festival, Itália - “Il Vento del Cinema” 2005; 
58º Locarno International Film Festival, 2005; 
Présence et Passé du Cinéma Brésilien, Paris 2005; 
20º Fribourg International Film festival, Suíça 2006; 
9th Film Festival of Mar del Plata 2006; 
Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), 2006 – Prêmio de Melhor Montagem; 
39ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, 2015; 
Mostra Cinema de Montagem, 2015. 



 

 

182 
 
 A Mulher de Todos 
87 min. 1969 
Direção e roteiro: Rogério Sganzerla. 
 
Ângela Carne e Osso é uma ninfômana insaciável, casada com Dr. Plirtz, ex-carrasco nazista e 
dono do truste das histórias em quadrinhos no Brasil. Entediada com sua vida doméstica, passa seu 
tempo colecionando homens no retiro idílico da Ilha dos Prazeres. Atuação de Helena Ignez 
marcada pela inventividade, e que se tornou referência na história do cinema brasileiro. 
 
Fotografia: Peter Overbeck. Cenografia: Rogério Sganzerla e Andrea Tonacci. Montagem: 
Rogério Sganzerla e Franklin Pereira. Seleção Musical: Ana Carolina Soares. Produtores: Rogério 
Sganzerla e Alfredo Palácios. Som: Julio Perez Caballar. Companhia produtora: Rogério 
Sganzerla Produções Cinematográficas e Servicine. Elenco: Helena Ignez, Jô Soares, Stênio 
Garcia, Paulo Villaça, Antonio Pitanga, Abrahão Farc, Thelma Reston, Silvio de Campos Filho, 
José Carlos Cardoso, Antonio Moreira e José Agrippino de Paula. 
 
Premiações e Festivais: 
Prêmio Melhor Montagem e Prêmio Melhor Atriz – V Festival de Brasília, 1969; 
Prêmio Melhor Filme – I Festival do Norte do Cinema Brasileiro; 
Prêmio Melhor Filme – Festival de São Carlos; 
22° Torino Film Festival, Itália 2004; 
Tekfestival – Roma, 2005 - Rogério Sganzerla’s Homage; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006 – Tribute to Helena Ignez; 
12º Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, Portugal 2008 – Homenagem 
Helena Ignez; 
12º BAFICI, 2010; 
Mostra de Cinema de Tiradentes, 2017 – Homenagem Helena Ignez. 
 
Copacabana Mon Amour 
85 min. 1970 
Direção e roteiro: Rogério Sganzerla. Restaurado 
 
Sônia Silk sonha ser cantora da Rádio Nacional e para conseguir sobreviver se entrega a turistas 
em Copacabana. Seu irmão Vidimar, empregado doméstico do Dr. Grilo apaixona-se pelo patrão. 
A mãe de Sônia e Vidimar acha que ambos estão possuídos pelo demônio. Sônia, que vê espíritos 
baixarem em seres e objetos os mais estranhos, resolve procurar o pai de Santo Joãozinho da 
Goméia. 
É um filme brasileiro em CinemaScope, rodado, em boa parte, em favelas do Rio de Janeiro. A 
trilha sonora original é de Gilberto Gil. 
 
Assistente de direção: Guará Rodrigues. Produção: Júlio Bressane e Rogério Sganzerla. Fotografia 
e câmera: Renato Laclete. Montagem: Rogério Sganzerla. Assistente de Montagem: Gilberto 
Santeiro. Trilha sonora original: Gilberto Gil. Companhia produtora: Belair. Elenco: Helena Ignez, 
Paulo Villaça, Otoniel Serra, Lilian Lemmertz, Joãozinho da Goméia, Laura Gallano e Guará 
Rodrigues. Companhia produtora: Belair. 
 
Restaurado em 2013 pelo Programa Petrobras Cultura: Coordenação Geral: Helena Ignez e Sinai 
Sganzerla. Supervisão de Restauração: Hernani Heffner. 
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 Restauração: Cristiana Miranda. Pesquisa: Anna Karinne Ballalai e Juliana Cardoso. Laboratório 
de Imagem: Labo Cine do Brasil. Estúdio de Som: Rob Filmes 
 
Premiações e Festivais: 
22° Torino Film Festival, 2004; 
Tekfestival – Roma, 2005 - Rogério Sganzerla’s Homage; 
23° Torino Film Festival, 2005 – Tribute to Rogério Sganzerla; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006 – Tribute to Helena Ignez; 
6ª Mostra do Filme Livre MFL – Homenagem Helena Ignez, 2007; 
12º BAFICI, 2010; 
28º Filmfest Munchen, 2010; 
RECINE, 2013; 
9° CineOP, Mostra de Cinema de Ouro Preto, 2014; 
67° Festival Del Film Locarno, 2014; 
Ciclo BRASIL ! UNE HISTOIRE DU CINEMA BRESILIEN - Cinémathèque Française, Paris, 
2015; 
Ciclô: alô alô mundo! cinemas de invenção na geração 68 – Cinemateca de Valencia, Cinemateca 
de Madri e Cinemateca de Barcelona, 2015; 
8º Festival Goiamum Audiovisual, Natal, 2015; 
Mostra Imaginários Cariocas, Rio de Janeiro, 2015; 
III Mostra Memória em Movimento, Rio de Janeiro, 2015; 
Sessão Versátil – Casa Guilherme de Almeida, 2016; 
20ª Mostra de Cinema de Tiradentes - Homenagem Helena Ignez, 2017; 
Tropical Underground – Lecture & Film in Frankfurt no Deutsches Filmmuseum, Alemanha 2018. 
 
 
Nem Tudo é Verdade 
95 min. 1985 
Direção e roteiro: Rogério Sganzerla. 
 
Sobre a vinda de Orson Welles ao Brasil em 1942 para filmar It’s All True, projeto que ficou 
fadado à incompreensão e à sabotagem dos estúdios de Hollywood. Arrigo Barnabé interpreta o 
diretor de Cidadão Kane, então desfrutando como nunca do status de maior gênio precoce do 
cinema mundial. 
 
Fotografia: Edson Batista, Victor Diniz, Carlos Ebert, José Medeiros, Edson Santos, Afonso 
Viana. Montagem: Severino Dadá e Denise Fontoura. Direção de arte e figurinos: Raul Williams. 
Música: João Gilberto. Companhia produtora: Tupan Produções Cinematográficas. Elenco: Arrigo 
Barnabé, Grande Otelo, Helena Ignez, Nina de Pádua, Mariana de Moraes, Vânia Magalhães, 
Abrahão Farc, Otávio Terceiro, José Marinho, Geraldo Francisco, Mário Cravo e Nonato Freire. 
 
Premiações e Festivais: 
Prêmio Associação Brasileira de Cineastas, Prêmio Abraci, no Fest-RIO, 1985; 
Representou o Brasil no Berlim International Film Festival e também em Manheim, na BBC de 
Londres e TF-1 de Paris 1985; 
14º Festival de Gramado, 1987 – Prêmio de Melhor Música e Melhor Montagem; 
Melhor filme – Festival de Caxambu, 1986 - Prêmio da Crítica; 
Convidado pela cinemateca de Munchen – Bavieran, na Alemanha, na Welles Conference sobre a 
carreira cinematográfica de Orson Welles; 
Chicago International Film Festival, 1986; 
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 Berlin International Film Festival, 1986; 
Seattle International Film Festival, 1986; 
Exibido na TV BBC (Londres)1986; 
Melbourne Film Festival,1987; 
7º É Tudo Verdade, 2002; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006; 
22° Torino Film Festival, 2004 – Tribute to Rogério Sganzerla; 
12º BAFICI, 2010 – Retro Rogério Sganzerla; 
Mostra O Maior Ator do Brasil – 100 Anos de Grande Othelo, 2015. 
 
Curta –Metragem 
 
Ossos 
19 min. 2014 
Direção: Helena Ignez 
Inspirado      na      “Classe       Morta”       de       Tadeusz       Kantor,       Ossos       é um 
happening cinematográfico, onde desnudar-se é um caminho para a liberdade e uma afirmação da 
alegria. 
 
Premiações e Festivais: 
18° Festival Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, Portugal, 2014; 
18ª Mostra de Cinema de Tiradentes, 2015; 
14ª Mostra do Filme Livre, 2015; 
II Festival Transterritorial Cine Under, Recife, 2015; 
27º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, 2016. 
 
Poder dos Afetos 
31 min. 2013 
Direção: Helena Ignez 
 
Poder dos Afetos é média metragem de Helena Ignez, protagonizado por Ney Matogrosso, Simone 
Spoladore, Djin Sganzerla e Dan Nakagawa. 
O filme desenrola-se em cenário paradisíaco, tratando a brasilidade e a sua força na transformação 
dos costumes, rompendo preconceitos e trazendo a tona uma realidade mágica e original através de 
seus personagens inquietantes. 
 
Premiações e Festivais: 
Festival do Rio, Première Brasil, Hors Concours, 2013; 
37ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 2013; 
17° Festival Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, Portugal, 2013; 
6° Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa, Cineport, 2014; 
4° Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, CINERAMABC, 2014; 
9° CineOP, Mostra de Cinema de Ouro Preto, 2014; 
13ª Mostra do Filme Livre - MFL 2014; 
11º FEMINA - Festival Internacional de Cinema Feminino, 2014; 
67° Festival Del Film Locarno, 2014; 
I Fronteira - Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental, 2014; 
CEN - Cine Esquema Novo, Porto Alegre, 2014; 
Shortcutz Porto, Portugal, 2015; 
CineF - Mostra Brasileiros, Porto Alegre, 2015. 
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 Documentário 
11 min. 1966 
Direção, roteiro, montagem, produção e narração: Rogério Sganzerla. 
 
Numa tarde de ócio, pouco dinheiro e falta de rumo pelas ruas de São Paulo, dois jovens dialogam 
sobre o que fazer, tendo somente como motivação aquilo de que trata esta estreia de Sganzerla no 
cinema: o próprio cinema. 
 
Fotografia e câmera: Andrea Tonacci. Elenco: Vitor Loturfo e Marcelo Magalhães. 
 
Premiações e Festivais: 
22° Torino Film Festival, 2004 – Tribute to Rogério Sganzerla; 
Mostra Cinema à Vista, Sesc Joaçaba, 2017; 
21st Jihlava International Documentary Film Festival, 2017. 
 
Histórias em quadrinhos (Comics) 
7 min. 1969 
Direção: Rogério Sganzerla e Álvaro de Moya. 
 
Primeiro documentário em curta-metragem de Sganzerla, e sobre uma forma de expressão artística 
muito presente na sua cinematografia: os quadrinhos. Guiada pelo texto de caráter histórico do 
especialista Álvaro de Moya, a câmera passeia pelos traços de artistas como Will Eisner, Milton 
Cannif, Alex Raymond, Al Capp etc. 
 
Seleção Musical: Rogério Sganzerla. Narração: Orfeu P. Gregori. Som: Vera Cruz. Companhia 
produtora: Rogério Sganzerla Produções Cinematográficas. 
 
Premiações e Festivais: 
23° Torino Film Festival, 2005. 
 
A Miss e o Dinossauro – Bastidores da Belair 2005 
18 min, 2005 
Direção e roteiro: Helena Ignez. 
 
Ao registrar em Super-8 o making-of de Cuidado, madame e Sem essa, Aranha, duas produções 
simultâneas da Belair, Helena tinha o projeto de fazer este documentário à época do lançamento 
dos filmes da produtora, o que não foi possível. Em 2005, ela dá forma final ao ensaio, narrando 
em primeira pessoa sua experiência com o grupo. 
 
Câmera: Rogério Sganzerla, Júlio Bressane, Ivan Cardoso e Helena Ignez. Montagem: André 
Guerreiro Lopes. Produção executiva: Ester Fér. Edição de som: Pedro Noizyman. Voz em off: 
Rogério Sganzerla e Helena Ignez. Pesquisa: Helena Ignez e Ester Fér. Seleção musical: Helena 
Ignez. Elenco: Helena Ignez, Maria Gladys, Guará, Jorge Loredo, Aparecida, Kleber Santos, Bety 
Faria, Rogério Sganzerla, Júlio Bressane, Ivan Cardoso e Neville d’Almeida. Companhia 
produtora: Mercúrio Produções. 
 
Premiações e Festivais: 
RECINE 2007 – Festival Internacional de Cinema de arquivo - Prêmio de Melhor Direção; 
23° Torino Film Festival, Itália 2005; 
Mostra Cinema do Caos no CCBB, Rio de Janeiro; 
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 20º Festival International de Films de Fribourg, Suíça 2006; 
17º Festival de Curta-metragem de São Paulo, 2006. 
21st Jihlava International Documentary Film Festival, 2017. 
 
Viagem e Descrição do Rio Guanabara por Ocasião da França Antártica (Villegagnon) 
17 min. 1976 
Roteiro (baseado em Viagem à terra do Brasil), produção e direção: Rogério Sganzerla. 
 
Inspirado em Viagem à terra do Brasil, de Jean de Léry, este curta-metragem aborda a trajetória do 
aventureiro Nicolas Durand de Villegagnon e a formação da colônia francesa no Rio de Janeiro, 
composta predominantemente por piratas sob o seu comando, no século XVI. Rodado nos locais 
onde se sucederam os episódios históricos, como o Forte Coligny, na Ilha das Cabras, Viagem 
conta com Paulo Villaça no papel de Villegagnon. 
 
Fotografia: Paulo Sérgio. Montagem: Ramon Alvarado. Diretor de produção: Wilson Monteiro 
Filho. Elenco: Paulo Villaça. Companhia produtora: Rogério Sganzerla Produções. 
 
Premiações e Festivais: 
Prêmio Secretaria e Cultura RJ; 
23° Torino Film Festival, Itália, 2005 – Tribute to Rogério Sganzerla. 
 
Noel por Noel 
10 min. 1981 
Direção, roteiro e produção: Rogério Sganzerla. 
 
Ensaio visual sobre o compositor Noel Rosa que contém imagens de arquivo do ambiente musical 
e histórico da época, incluindo aspectos do cotidiano de Vila Isabel no início do século XX. 
Primeiro filme de Sganzerla a tratar do Poeta da Vila. 
 
Fotografia: Renato Laclete. Table Top: Edson Lobato. Som: Nel-Som. Companhia produtora: 
Rogério Sganzerla Produções Cinematográficas. 
 
Premiações e Festivais: 
Prêmios de Melhor Montagem no Festival de Brasília, 1981; 
Mostra O samba pede passagem, Rio de Janeiro, 2015. 
 
Reinvenção da Rua 
27 min. 2003 
Direção, roteiro, produção e produção executiva: Helena Ignez. 
 
Em Reinvenção da rua, Helena Ignez assina seu primeiro filme como diretora. É uma homenagem 
ao arquiteto e artista contemporâneo norte-americano Vito Acconti, que realizara uma intervenção 
urbana sob um viaduto em São Paulo, transformando aquele espaço para ser aproveitado pela 
população de rua que vivia nas redondezas. 
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 Fotografia: Marcos Bonisson. Câmera: Rogério Sganzerla, Marcos Bonisson e Eduardo Barioni. 
Montagem: Rogério Sganzerla. Desenho de som: Rogério Sganzerla. Música: Walter Smetack. 
Elenco: participação de Vito Aconcci. Companhia produtora: Mercúrio Produções. Vídeo. 
 
Premiações e Festivais: 
Cine Sesc, 2010; 
Mostra do Audiovisual Paulista; 
Festival de Cinema e Vídeo do Mercosul; 
FEMINA - Festival Internacional de Cinema Feminino, 2005; 
23° Torino Film Festival, Itália 2005; 
20º Festival International de Films de Fribourg, Suíça 2006. 
 
Brasil 
12 min. 1981 
Direção, roteiro e produção: Rogério Sganzerla. 
 
Curta-metragem que registra os bastidores da gravação do disco Brasil, de João Gilberto, de 1981, 
com a presença de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia no estúdio. Dorival Caymmi, 
Ary Barroso, Grande Otelo e Eros Volúsia, em performances raramente registradas, e Orson 
Welles, no carnaval do Rio, compõem o quadro visual deste curta que apresenta uma imagem 
singular do país. 
 
Elenco: João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia. Companhia produtora: 
Rogério Sganzerla Produções Cinematográficas. 
 
Premiações e Festivais: 
22° Torino Film Festival, 2004 – Tribute to Rogério Sganzerla; 
III DLA Film Festival – Londres, 2004; 
Internacional Film Museum Festival, Áustria 2005; 
13ª CineOP, 2018. 
 
A Cidade do Salvador (Petróleo Jorrou na Bahia) 
9 min. 1981 
Direção e montagem: Rogério Sganzerla. 
 
Documento sobre as relações de poder entre classes no contexto sócio-cultural da Bahia a partir do 
histórico local de exploração do petróleo. 
 
Companhia produtora: Rogério Sganzerla Produções Cinematográficas. 
 
 
Isto é Noel Rosa 
43 min. 1990. 
Direção: Rogério Sganzerla. 
 
Média-metragem que retoma um dos personagens de maior importância do universo de referências 
de Rogério Sganzerla. Após Noel por Noel (1981), a trajetória de Noel Rosa, aqui, conta – além 
das imagens documentais, com filmagens que retratam uma caminhada do compositor pelas ruas 
do Rio de Janeiro durante o carnaval. 
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 Montagem: Sylvio Renoldi e Rogério Sganzerla. Fotografia: Dib Lufti. Produção executiva: Diana 
Eichbauer. Arquivo: Jorge Pereira Vaz. Imagens: Marcelo Marsilac, Sergio Arena, Newton 
Gomes, José Sette. Design: Edmundo Souto. Arte finalista: Ana Rita. Figurinos: Diana Eichbauer. 
Som direto: Joaquim Santana. Musicas: João Gilberto/Gal Costa. Elenco: João Braga. Companhia 
produtora: Tupan Produções Cinematográficas. 
 
Premiações e Festivais: 
Apresentado no 80º aniversário do compositor de Vila Isabel e na Galerie Nationale du Jeu de 
Paune, Paris, 1993; 
23° Torino Film Festival, Itália – Tribute to Rogério Sganzerla, 2005; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006; 
15ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; 
Mostra O samba pede passagem, Rio de Janeiro, 2015. 
 
Anônimo e Incomum 
13 min. 1990 
Direção e roteiro: Rogério Sganzerla. 
 
Documentário sobre o artista plástico Antonio Manuel. 
 
Elenco: Helena Ignez e Nonatho Freire. Fotografia: Marcos Bonisson. Trilha sonora original: 
Fernando Moura. Companhia produtora: Tupan Produções Cinematográficas. 
 
Premiações e Festivais: 
Co-produção com a Rioarte; 
Festival de Cinema de Turim 2005; 
Trajetória do artista plástico Antônio Manuel. 
 
Linguagem de Orson Welles 
15 min. 1990 
Direção: Rogério Sganzerla. 
 
Curta-metragem da tetralogia sganzerliana que trata da vinda do então enfant terrible 
hollywoodiano ao Brasil para filmar It’s All True, Linguagem de Orson Welles trabalha com 
materiais documentais (recortes de jornal, fotos, cine jornais etc) similares aos que seriam usados 
em Tudo é Brasil, oito anos depois. 
 
Elenco: John Huston, Edmar Morel, Grande Otelo. Música: João Gilberto. Montagem: Severino 
Dada. Companhia produtora: Tupan Produções Cinematográficas.). 
 
Premiações e Festivais: 
Festival de Cinema de Turim, 2005; 
46º Locarno International Film Festival,1993; 
Convidado pela Cinemateca de Munchen, Baviera, Alemanha, Welles Conference sobre a carreira 
cinematográfica de Orson Welles; 
23º Torino Film Festival, Italia, 2005; 
58º Locarno International Film Festival, 2005; 
Mostra O Maior Ator do Brasil – 100 Anos de Grande Othelo, 2015. 
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 Perigo Negro 
27 min. 1992 
Direção, adaptação, produção e diálogos adicionais: Rogério Sganzerla. 
 
Adaptado livremente de um roteiro cinematográfico escrito por Oswald de Andrade para o ciclo 
inacabado Marco Zero, Perigo Negro faz parte do longa Oswaldianas. Perigo Negro trata do 
craque homônimo que, em franca ascensão, tem a sua carreira sabotada por um cartola 
inescrupuloso. 
 
Argumento original: Oswald de Andrade. Fotografia e câmera: Nélio Ferreira Lima. Montagem: 
Sylvio Renoldi. Direção de Arte e produção executiva: Bayard Tonelli. Música: Paulo Moura. 
Instrumentista: Edson Maciel. Consultor musical: Otávio Terceiro. Companhia produtora: Tupan 
Produções Cinematográficas. Elenco: Abrahão Farc, Helena Ignez, Antonio Abujamra, Tita, 
Paloma Rocha, Betina Vianny, Conceição Senna, Guaracy Rodrigues, Bayard Tonelli, Sandro 
Solviat Ninho de Morais e Paulo Moura. 
Premiações e Festivais: 
Festival de Cinema de Turim 2005; 
Taormina Film Festival, Itália 1998; 
23° LA Film Festival, 2005; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006. 
 
America – O grande acerto de Vespúcio 
27 min. 1992 
Direção: Rogério Sganzerla. 
 
Otávio Terceiro exerce todo o seu talento dramático no papel de Américo Vespúcio num 
monólogo singular, baseado, em grande parte, em Novus Mundus, carta do navegador endereçada 
ao Rei de Portugal dando conta do descobrimento. Misto de cinema e teatro, não é à toa que 
América tenha sua ação passada sobre um palco. 
 
Câmera: Carlos Otávio Jubé. Elenco: Otávio Terceiro (Vespúcio) e funcionários do Teatro Carlos 
Gomes. Companhia produtora: Mercúrio Produções. 
 
Premiações e Festivais: 
Festival de Cinema de Turim, 2005; 
Prêmio de Melhor Ator – Cineesquemanovo, Porto Alegre, 2007; 
23° Torino Film Festival – Tribute to Rogério Sganzerla, 2005. 
 
B2 
11 min. 2001 
Direção e montagem: Rogério Sganzerla e Sylvio Renoldi. 
 
Curta-metragem com precioso material inédito, realizado a partir das sobras de O Bandido da Luz 
Vermelha e Carnaval na lama. Espécie de mostruário do método de trabalho de Sganzerla, em 
muito calcado em técnicas singulares de montagem. Sylvio Renoldi, montador do Bandido e deste 
curta, assina também a codireção. Mais uma vez, Jimi Hendrix na trilha sonora. 
 
Elenco: Paulo Villaça, Helena Ignez, Lanny Gordin, Gal Costa, Jards Macalé.. Companhia 
produtora: Mercúrio Produções. 
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Premiações e Festivais: 
Festival de Cinema de Turim 2005; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006; 
63º Festival de Cinema de Locarno, Suíça, 2010. 
 
Informação: H. J. Koellreuter 
18 min. 2003 
Direção: Rogério Sganzerla. 
 
Retrato de Hans-Joachim Koellreuter, uma das mais influentes figuras da histórica Escola de Música 
da Universidade Federal da Bahia, nos anos 1950. Aluno de Hindemith, mestre de Claudio Santoro, 
Guerra Peixe e Edino Krieger, entre muitos. Pensamento, aforismos, performance, música. 
 
Fotografia: Marcos Bonisson. Montagem: Marina Weis. Mixagem: Ricardo Reis. Trechos de 
composições utilizadas: Tanka II, H. J. Koellreuter. Companhia produtora: Mercúrio Produções. 
 
Premiações e Festivais: 
Festival de Cinema de Turim 2005; 
20º Fribourg International Film Festival, Suíça, 2006; 
53º Festival Villa-Lobos: Mostra Cine Brasil Música, 2015. 
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[Roteiro Original A Moça do Calendário] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A MOÇA DO CALENDÁRIO” 
(DÉCIMO TERCEIRO) 

 
 
Adaptação para o cinema do livro “DÉCIMO TERCEIRO” - Prêmio Virgílio Várzea - Fundação Catarinense de 

Cultura Edições, 1982 -  de Luis Antonio Martins Mendes. 

 

Argumento/Roteiro de Luis Antonio Martins Mendes  e Rogério Sganzerla  
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1 
 
 
Ext. dia, manhã.  PG mostrando bairro 
(Largo  da   Freguezia  -  Jacarepaguá), 

comércio  local,  pessoas  caminhando, 

ônibus, carros, trânsito,  impressão  de 

que se está numa cidade pequena. 

PM Igreja de N. S. Loreto                              - Sinos começam a badalar 

Câmera baixa no pé da  ladeira mostra 

Inácio (I) descendo. Corte. Câmera  no 

alto  da  ladeira.  I visto  de  costas.     I 

desce   a  ladeira.   Cruzam  com  I,  no 

sentido contrário, um atleta  correndo, 

duas velhas de braços dados e vestidas 

de preto que sobem a  ladeira  com  es- 

forço,  uma mulher  com  vestido  bem 

justo (seria a moça do calendário?), um 

guarda fardado com dezenas de meda- 

lhas no peito e segurando cassetete, um 

operário  vestindo  macacão  azul  com 

marmita embaixo do braço. CLOSE em 

todos estes.  Durante este  tempo acon- 

tece a apresentação do filme.  Apresen- 

tação deve acabar exatamente  quando 

I acaba de descer a ladeira  e  ganha   o 

o largo.                                                            - Sinos calam.  Inicia barulho de trânsito.                                                                             

Em frente  a  um  bar  I  encontra  com 

amigo  (AI). 

AI bate com a mão no ombro de I                AI - Vamos tomar uma gelada, ô cara? 

I  sem jeito e gaguejando                                I   - Não, não posso. 

AI  afastando-se e abrindo os braços           AI - Que que é isso, meu camarada?  Quem 

                                                                                 não bebe, não vê o mundo girar... 

                                                                          I   - Não é isto... É que estou indo fazer  um 

  exame. 

 AI - O que tem a cerveja com isto? 

2 
 
 
  I   -  Nada, mas... 

AI  interrompendo  I AI - Exame de fezes? 

I não responde 

AI  abraçando I e rindo AI - Então, feliz exame novo, meu caro!! 
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AI  se  afasta,   seguindo   seu  caminho 

enquanto  I, depois de alguns instantes 

de  indecisão,   continua  sua  caminha- 

da. 

 

Int. dia clínica 

Corredor, câmera no chão, perspectiva. 

I  caminhando pelo corredor. 

Guarda  (G), figura grotesca, quepi, cas- 

setet e na  mão e dezenas  de  medalhas 

no peito segue I.  PAN até o G. 

 G -  Qual é a sua profissão? 

DET   mão  abre  porta com  inscrição 

CLÍNICA UROLÓGICA N.S.das DORES 

  I -  Não ria.  É sério. 

Planos rápidos. 

 G - Não seja engraçadinho!  Seus documen- 

       tos!!!! 

DET I abrindo carteira para pegar docu- 

mentos e deixando cair mini-calendário 

com gravura de uma mulher nua. 

  I -  Humorista nas horas vagas.  Masoquis- 

        ta o tempo todo. 

Pl  e  C/PL vertical. G agarra  I. gritam. 

Há um momento de  exasperação,  sur- 

presa.  G  solta  I a contragosto e o acal- 

ma. 

 

 
3 

 
 
Aparece Recepcionista (R) da clí- 

nica. 

Jovem,  vestida  com   mini   saia  

branca. 

R olha o G, repreendendo-o sem 

nada dizer, com um gesto. 

 R - Pode deixar. 

G solta I, pega um lenço para en- 

xugar  rosto  suado  e   se  afasta, 

manco. 
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Int. sala de espera 

CLOSE insinuante em coxas de R, 

subindo em mesa de vidro, CAM 

BAIXA,  Rosto  sorri.   PG.   DET. 

Quadro com gato c/laço na cabe- 

ça e olhando borboleta,  sofás  de 

plástico desbotado,  mesa de cen- 

tro com pés palito  e  revistas  so- 

bre ela, no canto mesa com  R, te- 

lefone e vários vidrinhos sobre  a 

mesa. Acima da mesa, na parede, 

relógio encimado pela  inscrição: 

CLÍNICA   UROLÓGICA   N.  S. 

das   DORES   -   HÁ   47   ANOS 

GUARDIÃ ZELOSA DAS  SUAS 

VIAS  URINÁRIAS   E  DA  SUA 

4 
 
 
SAÚDE EM GERAL. 

CLOSE  de  R  e  no  “GUARDIÃ 

ZELOSA”. 

CAM gira sob si mesma  desven- 

do o  ambiente.   Enfermeiro pas- 

sa de branco ao fundo, com tique 

nervoso. 

R  berrando. R - Quem vai colher o material para  o 

       espermograma?!?! 

Aparece grupo de doentes manía- 

cos.   I  permanece  sentado  espe- 

rando  que  alguém  se  manifeste 

pois não queria ser  o  primeiro  a 

colher o material.  Como ninguém 

se manifesta, I  se levanta e vai em 

direção a  R que em pé e com 2 vi- 

drinhos na mão torna a falar alto. 

 R - Faça o favor de enchê-los logo. Um 

       com urina  e  outro  com  esperma. 

       Primeiro a urina. Rápido, faz favor. 

I  permanece parado, sem ação. 
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 R - O banheiro é  naquela  porta  ali  a 

       a  sua direita. 

  I - (off) - Pô, até a isso me obrigam... 

I sai. 
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5 
 
 
Int. pequeno banheiro. Pia enci- 

mada por  armário com espelho 

e privada.  Tudo  muito  aperta- 

do. 

 OFF - Tic-tac da rádio relógio com  lo- 

            cutor dizendo  aquelas  notícias 

            absolutamente inúteis. 

PA.  I dentro do banheiro segu- 

rando vidrinhos  diante  do  es- 

pelho.  CAM diante do espelho 

no alto.  I  abre  o  armário  e  lá 

dentro  encontra  fotos   de  sua 

mulher.  I  ainda   de   pé,   sua, 

observa-se  ao   espelho,   luzes 

acendem,  cortes laterais,  acor- 

des irônicos enquanto I se sente 

espremido entre a  pia,  o armá- 

rio e a privada. 

DET.  I  olha para  os  vidrinhos 

em suas mãos. 

 OFF - rádio relógio 

O monólogo interior vira diálo- 

go exteriorizado.  Som direto. 

 I (off) - E agora, José? Como vou fazer? 

    Não restam  dúvidas  que  terei  que 

    socar uma boa  punheta.   Caso  con- 

    trário, como conseguir o material? 

6 
 
 
    Mas aqui, sem ninguém. Como? Não 

    sei se fico nú ou se só tiro as calças. 

    De pé ou sentado? Sentado na priva- 

    da, em frente a pia, ou só abro a bra- 

    guilha?... (mudando de tom) 

    Ora vamos.  É tudo a mesma  coisa... 

    Esperma é esperma mas o  problema 

    é ter que  ficar  olhando  o  espelho... 

    Não, não dá...  Mas  eu vou  me  vin- 
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    gar...  Vou pensar naquela safadinha 

    que tentou me ridicularizar na frente 

    daquela gente toda lá  na  sala  de es- 

    pera...  Se ela pensa que eu  sou  bro- 

Repetir cena da R entregando os    cha ou coisa parecida, está muito en- 

2 vidrinhos a I e mostrando a ele        ganada. Vou  mostrar  ao  vivo  que 

a porta do banheiro.    não sou um porra rara...  Na hora de 

    entregar o material praquelazinha de 

    consultório de homem, vou dizer em 

    alto e bom  som  pra  que  todos  que 

    todos  que  estejam  na  sala  possam 

    ouvir: 

    (gritando  e  levantando  os  2  vidri- 

    nhos)   Taqui  a porra  que  colhi  em 

    tua  homenagem!   Mas  está   difícil. 
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7 
 
 
    No final, se conseguir,  ainda vou ter 

    que   acertar  dentro  deste  vidrinho 

DET mão tremendo com vidrinho      frio, quieto e sem jeito. 

Plongee vertical (praticável) de I 

DET. Algumas inscrições nas pa- 

redes do banheiro: “Brasileiro só 

faz  força  na  Privada”,   etc...   I 

abre a porta do  armário  do  ba- 

nheiro e vê um monte de  coisas 

surreais: sucessão  de  mulheres 

agindo,  trabalhando,  cantando, 

etc.  Uma espécie de  cineminha 

interior inconsciente.  Executiva 

telefonando c/ cliente  ao   lado, 

secretária, aeromoça,  lavadeira, 

odalisca  ao  som  da   dança  do 

ventre; I se concentra e sua cada 

vez mais entre fadein e fadeout. 

Mulher    esportiva,       fazendo 

streap-tease.  No  final  ela  nua, 

desaparece no espelho enquanto 

aparece  I  suando  (fade)  levan- 

do as 2 mãos com os vidrinhos e 

sorrindo, satisfeito. Música: Acordes iniciais de O Guarany. 

 

Int. Sala de Espera 

 

8 
 
 
R diante do  relógio,  expressão 

enfastiada, preenchendo  fichas 

sobre o cliente. DET formulário: 

“COLETA  DEMORADA. QUAN- 

TIDADE  INSUFICIENTE.   PACI- 

ENTE  DEMONSTROU   NERVO- 

SISMO,  IMPACIÊNCIA  E  INSE- 

GURANÇA”. 

R  olha para  G e este balança  a 
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cabeça aprovando. 

 G - Tá vendo? Eu não disse que  humo- 

       rista não é  profissão...  Han... (afas- 

       tando-se). 

I  sai do banheiro ainda ajeitan- 

do  as  calças,  com  um  sorriso 

irônico e se dirige à R. G, ao la- 

do, olha sério. 

  I - Taqui o  material que  colhi  em  tua 

       homenagem. 

 G - Não banque o engraçadinho!!!! 

       Retire-se! Retire-se! 

G dá um  murro forte em   I  jo- 

gando-o ao chão.  I dá uma ras- 

teira em G  e, com as duas mãos 

pega  um  pequeno  móvel para 

jogar sobre ele.  R toma  partido 

de I, fazendo gestos para conter 

9 
 
 
G.  G tenta se acalmar, arruman- 

do o quepi e as  medalhas  sobre 

o peito.  I  passa a mão no  rosto, 

ainda sentindo  a  força  do  soco 

de G. R volta-se para I, sorrindo. 

 R - Volte depois de amanhã para pegar 

       o resultado com o doutor. 

(Fadeout) 

 

Ext.  dia,   beira   mar.    Leblon/ 

Niemeyer Música: Duas Contas 

 

PAN da praia mostrando mulhe- 

res  bonitas,   banhistas,  turistas, 

camelôs, atleta fazendo ginástica, 

capoeiristas,    artida   de  volley, 

vendedores   de  frutas   e  sucos. 

Alarido.  Barulho típico de praia. 

CAM dentro do fusca conversível. 

Int. fusca bem extravagante. Som, 
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toca-discos, livros, telefones,  bar, 

diversos sprays, etc... I abre o por- 

ta luvas de onde retira  várias  cé- 

dulas amassadas que vai  passan- 

do c/ferro de engomar  e  depois, 

plastificando uma a uma em uma 

máquina de plastificar  que  pega 

10 
 
 
no banco trazeiro do carro. I abre 

o bar,  serve  bebida  e  começa  a 

beber acintosamente  entre  calci- 

nhas e sutians.  I  pega calendário 

e olha mulher  que  parece  come- 

çar a  se  mexer  e  surge  ao  vivo 

dentro do carro.  Mulher (M) sur- 

ge  de  lenços  coloridos.   PP  nas 

coxas. 

 M - Vai beber agora de manhã? 

  I  -  Isto só é bebida depois das dez  da 

        noite.  Agora, de manhã, é remédio. 

M  levanta saia para instigar  I 

 I (off) - Bebo para esquecer das misérias 

   e afugentar os  males,  para  calibrar e 

   descompensar o porre de ontem. 

I  entra  forte  em  uma  curva. 

CAM segue o carro.  DET den- 

tro  do  carro parado em  uma 

rua deserta. 

 M - Porque isto? Reta em curva e curva 

        em reta? 

  I  - Tudo quanto é  reto  mente.  O pró- 

       prio tempo é um círculo (fazendo  o 

       gesto com as mãos). 

 M - Pra mim ou você  é  barbeiro  ou  é 

        um bom piloto. 

11 
 
 
  I  -  Eu sou um az no volante. 

 M - Onde você aprendeu a dirigir? 
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  I  -  Fiz curso por correspondência... 

I arranca novamente com o car- 

ro.  Coloca os pés no  volante  e 

passa a dirigir  assim  enquanto 

com as mãos se serve de bebida. 

 M - Porque dirige com o pé? 

  I  - Talvez por uma questão de equida- 

       de e justiça.  No pedal o que conta é 

       a poesia. 

 M - Você pode acabar  batendo  com  o 

        carro. 

  I  - A gente ganha tudo na vida e,  com 

        o  tempo,  vai  perdendo.  (Com  ar 

        despreocupado) 

 M - Ah... a vida (suspirando) 

  I  - A vida, minha querida, é  um  livro 

DET.  I passa a mão nas  cochas        de paixão ou uma revista  de  saca- 

de M        nagem. 

I  encosta o carro, para-o  brus- 

camente, puxa o freio de mão e 

se joga em cima de M, levantan- 

do suas saias e  chupando  seus 

seios. 

M empurra I, tentando afastá-lo. 

 

12 
 
 
 M - Seu cachorro!  Por que não se  con- 

        trola? Como é que vou me explicar 

        em casa.  

        Não tenho mais o que mostrar para 

        mamãe!  Seu cachorro! 

  I  - Cachorro, porém  gostoso.  (Aboto- 

        ando a braguilha).  Sou muito desa- 

        gradável, mulher.  E você é um mal 

        necessário. 

 M - Prefiro ser um bem necessário. Não 

        consigo me entender. As vezes gos- 

        to, outras detesto sexo.  Não sei co- 

        mo agir quando chegar em casa.  Se 



 

 

202 

        chegar a tempo.  Se chegar... (falan- 

        do cada vez mais baixo  e  olhando 

        para  um  ponto  qualquer  fora  do 

        carro). 

TRAV. LAT. Um senhor  de cabe- 

los brancos pedala uma bicicleta 

carregada  de  repolhos,  couves- 

flor e outras verduras. (OFF) - ruído de sininho 

A bicicleta anda mais rápido que 

o  carro  de  I.  A  bicicleta  passa 

pelo carro de  I e  some  no  hori- 

zonte, deixando pra trás um  ras- 

tro de repolhos  e  outras  verdu- (OFF) - ruído de sininho  vai  diminuin- 

ras.             do até desaparecer por completo 
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I  cospe pela janela do carro 

  I  - Detesto pornografia... 

I  liga o rádio do carro 

  Locutor - “A Reforma Agrária...” 

I  desliga o rádio com raiva 

  I  - Ora, Re-for-ma-A-grá-ria... 

CLOSE de M ainda ajeitando as 

calcinhas com um bordado  de 

flores. M - Vai dizer que é contra? 

  I  - Complicado... (disfarçando) 

I  tenta agarrar M e beijá-la. 

 M - Um momento.  Pára um pouco. 

  I  - Dá um beijo, vai.  Só um  chupãozi- 

        nho.  Uma lambidinha só no pesco- 

        ço.  Deixa... 

 M (cortando  I) - Espera.  A tua posição 

       com  relação  a  Reforma  Agrária  é 

       muito  importante  pra  mim.   E  eu 

       quero saber já. 

I  pega um copo com água e ne- 

le coloca um sonrisal. (Ruído  e- 

fervecente).  

  I  - Quer saber o quê? 

 M - A  Reforma Agrária... 
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  I  - Você é contra? 

 M - Eu  estou  dizendo  VOCÊ.  Você   é 

       contra ou a favor? 

14 
 
 
M ajeita maquiage no espelho.  I  - Mas  só  sou.  Agora,  você  não  vai 

        querer que o velho divida  as terras 

        dele, né? 

M  se espanta com a mão no ros- 

to. 

CLOSE frontal.  M belíssima. 

 M - Teu pai é latifundiário? 

  I  - Tremendo  lati. 

 M - E eu que não sabia... 

  I  - Tem muita coisa a meu respeito que 

       você ainda não sabe. 

 

Int. garagem. Meia luz. 

I  manobra várias vezes o carro 

rispidamente para colocá-lo nu- 

ma vaga apertada.  I vira-se pa- 

ra  M, agarra-a e beija-a.  

 M - Peraí.  Estou falando sério. 

  I (cedendo) - Tá bem,  tá  bem.   O  que 

     você quer saber? 

 M - Seu pai, quantos hectares ele tem? 

        Ou acres? (falando para si mesma). 

        É acres ou hectares, Inácio? 

  I  - E eu sei.  Nunca fui bom nestas coi- 

       sas de matemática. 

 M (autoritária) - Quantos?  Não adianta 

      esconder. 
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  I  - Não sei mesmo. Nunca fui lá.  É um 

       fim de mundo. 

 M - Mais ou menos, diz. 

  I  - Dizem que a fazenda é  a  maior  da 

       região.  Contam que uma vez  pega- 

       ram um  jipe e num  dia  não  conse- 
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       guiram atravessar as terras. 

 M (falsamente espantada e pulando pra 

      trás) - Meu Deus, quanta terra!!! 

  I  - É que  o  jipe  quebrou  no  meio  do 

       minho (rindo).  Um chupãozinho só 

       (puxando  M). 

I puxa M, alisa seus seios, aper- 

ta suas coxas,  vira  os  olhos  e 

finge que goza. 

 M - Pára! 

  I  - Vem cá, vem. 

 M - Nunca pensei, viu? 

  I  - Nunca pensou o que? 

 M - O quê? Ainda pergunta? (Ajeitando 

        o vestido no corpo) 

  I  - Que meu pai fosse fazendeiro?  Co- 

        mo é que você pensa que  eu  vivo? 

        Apartamento,    faculdade,     buate, 

        uisque do melhor... Você. 

 M - Mas não tem terra improdutiva? 
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  I  - Exatamente a parte reservada  para 

       me dar quando  eu me  casar...  com 

       você. (rindo) 

I  liga o carro e sai  da  garagem, 

acelerando cada vez mais. Músi- 

ca. M começa a fazer unha. CLO- 

SE frontal e lateral de  M interes- 

sada na unha. PAN rápida até  I. 

M  refaz a maquiage, penteia-se. 

 M - Mas, e aquele seu discurso de  líder 

        de liga camponesa, contra o latifún- 

        dio e a favor da reforma agrária  da 

        terra, do mar e do ar? 

I  calado,  continua dirigindo  e 

olhando para frente.  

 M (mudando   o  tom)  -  Eu  achava   o 

      máximo. Radical chiquérrimo.  Você 
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      dizia que a única propriedade do ho- 

      mem é  a  liberdade.  E  olha  que  eu 

      sou PT, hein. 

I  ri sério, sarcasticamente triste. 

  I  - Não vamos mais  brigar  por  causa 

       disto... 

Trav. lat. cam. cínica.  Dentro e 

fora do carro na estrada.  DET. 

cortador de unha  agindo  com 

som típico. 
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 M - Tudo  o  que  você  vive  dizendo... 

        Justiça social, igualdade de oportu- 

       nidades sei lá,  é tudo mentira? Sim- 

       plesmente sua  consciência  vai  por 

       água abaixo? 

I  abaixa  a cabeça  e  acelera  o 

carro.  Dentro do carro, silhue- 

tas  perfis,   com   M  ao  fundo 

discursando falso. 

  I  - Confere. 

 M - A   insensibilidade   dos   ricos   no 

        Brasil, o egoísmo,... a vaidade... 

PG do  carro  avançando  visto 

em PAN rápida da direita para 

a esquerda. 

 M - Os   escândalos  dos   sem-terra,  os 

        bóias  frias...  Um país  deste  tama- 

        nho sem dar lugar aos menos favo- 

        recidos pela sorte... 

  I (desinteressado) - É uma questão con- 

     juntural. 

TRAV  subjetivo  diante muro. 

DET. Placa sobre o muro: “PRO- 

PRIEDADE  PARTICULAR. CUI- 

DADO! CÃES BRAVOS” Música 

insinuante.  I  diminui  marcha 

do carro e vai parando em  um 

18 
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botequim de beira de estrada. 

 M - Vem  cá,  Inácio.  Outro   dia,   aqui 

         mesmo  neste boteco infecto,  você 

         me disse que toda propriedade vá- 

         lida é a liberdade individual,...  Eu 

         achei tudo isto chiquérrimo. 

M  masca  chicletes.  Faz uma 

grande bola  que  explode  fa- 

zendo barulho.  

I olha mal-humorado. 

  I  - Foi   uma  fase  como  tantas  outras 

       outras fases que acontecem na  vida 

       da gente.  Me ocorreu na hora. Você 

       sabe que  estas  coisas  agradam, co- 

       mo realmente agradaram... 

I  está resignado. Esquece da te- 

são. Ao fundo cruza novamente 

aquele tipo dedalando uma bici- 

cleta,  carregando  um  cesto  de 

onde caem repolhos, etc. 

 

I  liga o carro  e  sai  lentamente, 

ficando dando voltas  em  círcu- 

lo,  numa  espécie  de  pátio  em 

frente do bar. 

Ao fundo, o bar. 
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  I  - Mas  escuta  aqui  meu  amor... (ten- 

       tando conquistar M ainda uma vez). 

 M - E agora vem me dizer que é  contra 

       a  Reforma  Agrária... (fingindo bra- 

       va, dando esporro e cortando I ines- 

       peradamente). 

  I  - Eu não sou contra  porra  nenhuma. 

       Teoricamente até sou a favor... 

 M - A favor do que? 

  I  - Da reforma, ora. 

 M - Você é de centro, direita ou esquer- 
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        da, seu indeciso? 

  I  - Você  não  entende... Agora  não   é 

        teoria. Agora são as terras do velho. 

        E com o que é nosso não se brinca. 

        Mas, eu sou de centro-esquerda... 

Corte para fora do carro, depois 

do close de  M  meio espantada. 

I  sai do carro e abre a porta pa- 

ra  M.  Música no corte  sonoro. 

Diante neos pisca-pisca. 

Int. dia dentro de quarto de mo- 

tel.  Ambos  deitados.  Jogos  de 

amor. 

  I  - Sou assim  mesmo,  levo  a vida  na 

       maior... como um liberal, sei lá. 
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 M - Não. Você mente até pra você mês- 

       mo.  É capaz de enganar  o  diabo  e 

       ainda levar troco. 

  I (rindo  narcisista) - Nem  tanto,   nem 

     tanto my girl. Uma  mentira  repetida 

     mil vezes torna-se uma verdade. 

 M - Uma mentira é uma verdade que se 

        esqueceu de acontecer. 

  I  - Ou por outra.  Uma  verdade é uma 

       é uma mentira que deu certo. É tudo 

       a mesma coisa.  É sempre  a  mesma 

       coisa.  Meu  pai  me  ensinou  muita 

       coisa... 

 M - As terras então não são, ainda, suas 

  I (agarrando  M  e  tentando  possuí-la) 

     - Não, mas serão do nosso filho. 

 M - Filho? Então é preciso fazê-lo logo. 

  I  - Hoje, my love. Amor pra mim é ar- 

       tigo de primeira necessidade. 

 M - porque? 

  I  - Não consigo por em ordem a minha 

       visão   do  mundo.   A  gente  ganha 
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       mas não leva.  Não importa o resul- 

       tado da luta.  A  paixão não esmore- 

        ce.  Esta é a vida. 

Plongee vertical.  Música. Câme- 

ra afasta-se lentamente. Fadeout. 

21 
 
 
Int. dia, consultório. 

Trav.  Até PP  de médico  (DR) 

que está  sentado na  escrivani- 

nha. 

 DR - (inicialmente  em  off) - Meu   caro 

          Inácio seu esperma é  em pequena 

          quantidade  além  de possuir  vida 

          muito curta e cauda aleijada, o que 

          impede  o seu perfeito movimento 

          (neste momento DR se levanta e se 

           dirige até   I,  abraçando-o  até  al- 

           cançar o óvulo no fundo do  útero 

           de    sua   mulher.   (Caminhando, 

           abraçado paternalmente  a  I, den- 

           tro   do   consultório).  Assim,   la- 

           mento em lhe informar que torna- 

           se   impossível   você   engravidar 

           uma mulher.  Mas você e  sua  es- 

           posa não devem ficar tristes  nem 

           se  desesperar.  Afinal  de  contas, 

           ambos  são  muito  jovens  e   tem 

           muita   criança por  aí  precisando 

           de alguém que lhes dê carinho... 

Pormenor de I. Trav. p/ frente. 

Cam. se aproxima do  rosto  de 

I, cismado. 

Corte. 

22 
 
 
Ext. tarde,  fim  de  expediente, 

ônibus circulando por via  mo- 

vimentada da cidade.  I dentro 

do ônibus cheio tenta ler jornal 



 

 

209 

dobrado  em   4.  Cam.  sai   do 

ônibus e acompanha I até térreo 

de prédio onde passa a esperar 

o elevador. 

 I (off) - Só  penso  em  chegar  em   casa, 

    tomar um banho, comer o ovo cozido 

    de sempre, me sentar em frente a  TV 

    e a dormecer antes do primeiro  inter- 

    valo da novela das oito. 

I observa a chegada de Do Carmo 

(DC)  que  chega   carregada    de 

compras e também fica  esperan- 

do o elevador.  Veste mini-saia  e 

blusa de malha leve sobre a  pele 

(tesuda).  Mãos  ocupadas   pelos 

embrulhos.  I olha para DC e dis- 

farça fingindo que está lendo qq. 

Coisa no jornal suado (DET.). Ele- 

vador chega e  I  se adianta  para 

segurar  a  porta  e  dá  passagem 

para DC que entra. I entra depois 

e aperta o botão do 10º. Elevador 

parte.  A  cada  andar  que  passa 
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aparece grande número na tela, 

ocupando todo o espaço. 

1º andar:  I e  DC  olham-se  nos 

olhos. 

2º andar:  I ajuda  DC  a  colocar 

embrulhos no piso do elevador. 

3º andar:  Mãos  de  I   apalpam 

seios de DC. Boca procura boca. 

Beijam-se. 

4º andar: Mão de  I  corre  pelas 

coxas e pela bunda de  DC.  Le- 

vanta a saia.  Agarram-se. 

5º andar:  Mão de  I tenta afastar 

calcinha de DC. (DET) 

6º andar: Abraçam-se fortemente. 
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DC geme. 

7º andar:  Gemidos.     Continuam 

abraçados. 

8º andar:  Gozam. (DET) Viram os 

olhos.  I e DC - gemidos. 

9º andar:  DC ajeita a roupa no cor- 

po e passa as mãos sobre os cabelos 

em desalinho.   I fecha  a  braguilha, 

olha para DC e sorri (cumplicidade). 

10º andar: DC cata os embrulhos no 

piso  do    elevador   e  sai   dizendo 

“tchau”, sem olhar para trás.  I con- 
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tinua dentro do elevador. 

CAM  baixa.  DC  caminha  den- 

tro do corredor escuro. Ouve-se 

a campainha. Porta que se abre. 

Claridade da porta. Aparece mãe 

de DC (MDC). Close em MDC. 

MDC ajuda DC, retirando os em- 

brulhos de suas mãos. MDC beija 

DC nas faces (close lat.). 

 MDC - Então minha filha, vamos  fazer 

             teste??? 

Int.  quarto de DC, luz artif. 

Tele tripé correção PAN segue 

DC  indo até extremo do quarto. 

DC desliga radinho da cabecei- 

ra e começa a tirar anáguas (7?) 

numa ordem que era sempre  a 

mesma coisa. 

 DC (murmurando) - É sempre a mesma 

        coisa... 

DC fica apenas de vestido sobre 

as  calcinhas.   Deita-se  em  sua 

cama,   de   barriga   pra    cima. 

Plongee vert, corte no gesto  de 

DC tirando as calcinhas (DET) e 

dela se desvencilhando  com  o 
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dedão do pé. (Corte 180º  sobre 

25 
 
 
o gesto). Com o mesmo pé  DC 

traz a calcinha até a mão direi- 

ta. Close:  a calcinha embolada 

é  colocada  sob  o   travesseiro 

onde está bordada  a  inscrição 

“DURMO SEMPRE COM DEUS”. 

DC coloca as mãos em torno da 

boca e grita DC - Mãe, tou pronta! 

Na cozinha, MDC continua a fa- 

zer o que estava fazendo (catan- 

do feijão)  até terminar  (DET de 

mão de MDC numa bacia catan- 

do  feijão).  Levanta-se,   enxuga 

as mãos  no  avental  e  caminha 

para o  quarto  de DC.  (Cam se- 

gue). CLOSE  MDC a tenta  para 

iniciar inspeção  vaginal.  Neste 

CLOSE MDC deve aparecer exa- 

geradamente maquiada. PP trav. 

lat. MDC  coloca as mãos nos joe- 

lhos de  DC e afasta-os. Aí, mãos 

sobre seus próprios joelhos, aga- 

cha-se e olha entre  as pernas da 

filha.   Corte/PP  rosto  de  MDC 

(maquiado)  é visto entre as per- 

nas de DC. Ao fundo G (guarda) 

com quepi, medalhas e cassetete 
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na mão, passeia de um lado pa- 

ra o outro. 

CLOSE   no  olhar  ingênuo  de  

MDC  que  “constata”  a  ainda  

virgindade de DC.  PP lat. MDC 

dá um tapinha no joelho de DC, 

beija-a na testa, acaricia seus ca- 

belos e vai saindo do quarto. 



 

 

212 

 MDC - Tudo bem, minha filha. 

CLOSE  contra-campo  PAN vert. 

PG. DC ainda deitada e levantan- 

do as pernas para o ar recoloca a 

calcinha.   Abaixando  as  pernas 

rapidamente e num só rápido im- 

pulso, fica de pé  e  sai  bailando, 

feliz. 

 - Música 

DC começa a recolocar,  enquan- 

to  dança,  suas anáguas  uma  a 

uma  (dança  das  anáguas).  PG. 

DC  baila por  todo o  seu quarto 

até parar em frente a penteadeira 

onde está uma caixinha de músi- 

cas.  Pequena bailarina gira sobre 

espelho da caixinha. 

 - Música  característica  de  caixinha  de 

   músicas. 
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No espelho da caixinha é  refle- 

tida a dança de DC. Fundem-se 

as imagens de DC e da pequena 

bailarina.  Fundem-se  também 

com um calendário  (que anun- 

cia qualquer coisa) e tem a foto 

de DC nua - mulher maravilho- 

sa. PP 

 - Cessa música e inicia barulho caracte- 

    rístico de uma oficina de automóveis. 

Corte. CLOSE  em  ajudante  de 

oficina,   negro    (ideal      seria 

Grande Otelo - GO) olhando ex- 

taziado para a mulher do calen- 

dário. 

Ao fundo  ambiente  de  oficina 

mecânica.  PG.  Motores, peças, 

pessoas t rabalhando, várias fo- 

tos de mulheres nuas  pendura- 
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das, rádio, geladeira velha  com 

a porta escorada  por um  pneu. 

GO continua extaziado olhando 

para a foto da mulher no  calen- 

dário.  Por trás  chega o  patrão. 

Homem  forte  e  grande.  Claro, 

tipo alemão, rosto avermelhado. 

Patrão (P) pega na orelha de GO 
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e torce  (DET).  GO  encolhe-se 

todo, fazendo cara de dor. 

 P - Vai trabalhaaaaarrrrr!!!!! 

 GO - Ui, ui, ui. 

P  larga orelha de  GO  que  sai 

correndo em direção a  um  ve- 

lho e grande carro. Pula dentro 

da mala do carro e deita dentro 

dela, ao lado de um belo  cacho 

de bananas maduras.  GO enco- 

lhe-se  todo,  tomando   posição 

fetal e esfregando a  orelha  que 

ainda dói.  GO olha  para  CAM, 

estica o braço, puxa a tampa da 

mala do carro que bate “na cara 

da CAM”. 

PG  continua mostrando função 

dentro da oficina. 

 Ruídos: motores funcionando, martela- 

               das,   barulho   de  metal   sobre 

               metal,  vozerio,  rádio   tocando 

               Waldick Soriano cantnado  “Eu 

               não sou cachorro não”. 

DET mão de P puxando cordão 

de  badalo  de  sino. CLOSE  em 

rosto contrariado, vermelho de P. 
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 - Interrompem-se todos os ruídos  ante- 

    riores.  Ouve-se apenas  o  blém-blém 
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    do sino. 

PM. Abre-se a tampa da mala do 

velho carro. GO,  sentado  dentro 

dela, pega o cacho,  coloca no co- 

lo, tira bananas, descasca e come- 

ça a comer, feliz. 

PAN oficina.  Todos os  emprega- 

dos param de fazer o que estão fa- 

zendo e se dirigem para a geladei- 

ra de onde retiram suas marmitas. 

Com as marmitas nas  mãos,  pas- 

sam diante  dos  calendários  com 

belas mulheres nuas e olham. 

CLOSE: caras de fome e  prazer.  I 

para diante da foto da  “moça  do 

calendário” por alguns instantes. 

Abaixa a cabeça e,  desolado,  ba- 

lança a cabeça negativamente. 

 - Vozerio de empregados. 

Todos os empregados, sujos, sen- 

tam-se no chão, num canto da ofi- 

cina. Abrem suas marmitas, colo- 

cam no colo e começam a  comer. 

TRAV.    Frontal   mostrando,  em  

CLOSE, conteúdo das marmitas  e 
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gestos  dos  operários  comendo. 

Movimentos   de  mãos  levando 

garfadas cheias até a boca.  Mas- 

tigação. Todas marmitas  têm  a- 

penas arroz e feijão.  CAM.  para 

diante de uma  cheia  de  parafu- 

sos  e porcas (DET). CAM  sobe  e 

dá CLOSE em I.  I mastiga.  I para 

de mastigar.  Fecha os olhos.  Re- 

costa a cabeça para trás e sonha. 

Fusão. CAM em  CLOSE  sobre  o 

bloco  de  motor  sobre  bancada. 

Dos diversos orifícios do bloco do 
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motor entram e saem diversos ra- 

tinhos brancos. Ao fundo calendá- 

rio com foto  da  mulher  desejada 

por I.  Esta foto passa  lentamente 

para o 1º plano.  Com o dedo indi- 

cador, a moça do calendário faz si- 

nal chamando I. I olha para si mes- 

mo. Veste ainda o macacão sujo da 

oficina. Fica em dúvida  se  atende 

ou não ao chamado  da  moça.  Re- 

solve ir.  PG grande  cama  forrada 

com lençol de seda vermelha. Dei- 

tada na cama, a moça nua (DESFO- 

CADA para parecer  sonho). CAM. 
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Lat.  I  abaixa  o  fecho eclair   na 

frente do seu macacão e se dirige 

para a cama. I beija-a sofregamen- 

te.  Muitas vezes.  PG  I de  costas 

deitado sobre a moça. 

DET. Moça dá um tapinha na testa 

de I. 

 MC - Meu chapa, terminou teu tempo. 

  I  - Mas como??? (sem ação) 

 Som: Blém, blém, blém (sino tocando) 

I  acorda.  Demora alguns instan- 

tes para tomar  pé  da  situação  e 

cair na real.  Levanta-se  apressa- 

damente. Todos os  demais  ope- 

rários se  levantam e  se  dirigem 

para suas posições de trabalho.  I 

para novamente em frente ao ca- 

lendário  com a  foto  da  mulher 

desejada. Fica olhando. 

CLOSE no rosto do patrão (P), ver- 

melho de raiva. 

 P - Vamos senhorrrr  Inácio. Vamos tra- 

       balharrrrrrrr. 

I sai caminhando cabisbaixo. COR- 
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TE. I  entrando na sala de sua casa. 

Sala de casa simples. PAN. Mesa no 

meio.  Sobre a mesa uma jarra  com 
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flores de plástico. Um guarda lou- 

ça velho. Sobre ele, uma TV velha. 

Um sofá de plástico  desbotado (o 

mesmo do consultório).  Na outra 

parede  uma  geladeira   com   um 

pinguim sobre ela. Um relógio cu- 

co. Uma flâmula do Flamengo  ao 

lado de uma foto com o time. 

Noutra parede, três quadros:  Um 

gato com laço  na cabeça  olhando 

para borboleta (o mesmo  do con- 

sultório); uma foto antiga de casa- 

mento; um  quadro com  o  dístico 

“MAIS AMOR E MENOS CONFIAN- 

ÇA” (DET).  I olha  para os  fundos 

e, através pequeno corredor,  vê  a 

esposa estendendo roupas  no  va- 

ral.   I caminha  para ela. CAM por 

trás. 

Ao fundo a esposa de  I (EI)  larga 

o que está  fazendo e,  enxugando 

as mãos no  avental,  se dirige  ao 

seu encontro sorrindo. 

 - Música insinuante. 

EI acelera o passo  (corre mesmo) 

em direção a  I, abraça-o e  beija-o 

feliz. PP Lat. EI olha nos olhos de I. 
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 EI - Estou grávida, querido. Estou espe- 

       rando um filho seu. 

Ao ouvir a notícia  dada pela es- 

posa  I  fica  desarmado,  cabeça 

baixa por alguns  instantes,  mas 

logo a abraça e rodopiando saem 
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dançando pelo pequeno corredor 

até a sala e daí até o quarto. CAM 

acompanha girando em torno do 

casal.  PAN  do   quarto   simples. 

Uma cama,  2 mesinhas  de  cabe- 

ceira, um gurada-roupas e um es- 

pelho na parede. 

Int. quarto. 

Logo ao entrar no  quarto  EI  cai 

sentada  na  cama,   aparentando 

cansaço.  I, caminhando no quar- 

to começa a tirar  o  macacão,  fi- 

cando  apenas  de  cueca   samba 

canção. 

 EI - Ah, como estou feliz, querido. 

  I  -  E  eu  estou   de  saco  cheio.    Não 

         aguento mais esta vida de  mecâni- 

         co. 

PG lat.  EI sentada na cama olha 

com admiração para o corpo  de 

I, que ainda está em pé. 
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 EI - Mas a gente precisa disto, querido. 

        Ainda mais agora que  as  despesas 

         vão aumentar  com  a  chegada  do 

         nosso nenê. 

I  caminha para o armário,  liga 

o ventilador que  está  em  cima 

dele, abre a porta e ao fundo vê, 

colado, o calendário com a  foto 

da mulher desejada (DET.)  I vi- 

ra-se rápido para a esposa e  fa- 

la, abrindo os braços. 

  I  - A vida é  curta.  Que vida é esta?  A 

        gente se  mata  o  ano  inteiro  espe- 

        rando o 13º enquanto os bacanas fi- 

        cam por aí, pra lá e pra  cá,  comen- 

        do menininhas. 

 EI - Mas amor, você deve compreender. 
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        Ainda vai chegar a nossa vez... 

  I  - Nossa vez.  Nossa vez. Nossa vez  é 

       o cassete. 

I  senta-se na cama, a o lado da 

esposa, ¾  de  costas  para   ela, 

com a cabeça  arriada  entre  as 

mãos. 

  I  - Não  aguento mais de dor  nas  cos- 

       tas... 

 
35 

 
 
EI começa a massagear  costas 

de I 

 EI - Faço umas massagens... 

  I  - Não vai adiantar. 

 EI - Então coloco um remédio. 

  I  - Todo cuidado é pouco. (Virando-se 

        para EI) 

EI  deita-se na cama até alcan- 

çar a gaveta da mesinha de ca- 

beceira de onde  tira uma  em- 

balagem de emplasto. Rasga-a 

e de dentro  retira o  emplasto 

que vai colocar nas costas de I. 

 EI - Logo você vai se sentir melhor... 

  I (gemendo) - Ui, ui. Mais pra baixo. Aí 

     Aí está bom. 

I olha as coxas morenas e ape- 

titosas da esposa e passa a mão 

nelas. EI, disfarçando que está 

ajeitando o emplasto nas costas 

de  I,  comprime  com as  coxas 

a mão de  I, com tesão.  Depois 

deita-se  na  cama, oferecida.  I 

deita-se s/ EI. PG.  I de  cuecas 

sobre  EI.  PAN  até  ventilador 

que está funcionando. DET no 

ventilador. EI - gemidos.... 

36 
 



 

 

219 

 
CAM passeia pelo quarto mos- 

trando uma  série  de  detalhes 

de menor  importância.  Diver- 

sos   bibelôs,    roupas  jogadas, 

abatjour s/mesinha de cabecei- 

ra, moedas, cinzeiro, até chegar 

finalmente na caixinha de  mú- 

sicas que está  sobre  a  pentea- 

deira. Imagem de  I espremen- 

do espinhas e também  refleti- 

do, ao fundo, calendário. 

  I  - Como você gemeu desta vez... 

 EI (off) - Quando eu não gozo, você re- 

      clama.  Quando  eu  gozo,  você  diz 

      que  eu  gemi  demais.  Nunca tá  sa- 

      tisfeito, Inácio. 

CORTE 

CAM SUBJ. Ext. bar/rua. I olha 

para os lados para atravessar a 

rua. Atravessa  correndo,  salta 

sobre os carros.   Chega a o bo- 

tequim.  PAN botequim. Várias 

pessoas sentadas nas pequenas 

mesas ou de pé no balcão. Nu- 

ma mesa  GO  come bananas.  I 

senta-se em uma mesa, levanta 

o braço,  acena  para  o  garçon 

37 
 
 
que atende outras pessoas. 

  I  - Ei  moço,  traz  aí  um  traçado.   Sei 

       muito  bem  que  puro  eu  não   vou 

       conseguir nada.   Sento  aqui  e  faço 

       uma hora.   Enquanto isto tomo  um 

       trago e muita  coragem.  Aquele  ca- 

       bra safado vai aprender como se tra- 

       ta um homem.  Vai saber que  devia 

       ter respeitado um pai de família. Vai 

       aprender... E não vai fazer o que fez 

       comigo com  mais  ninguém.   Anda 
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       logo aí ô cara.  Como é que é? Ainda 

       vai plantar a cana ou ela já está des- 

       tilando??? 

CORTE para Int. Oficina. Dia. 

PAN vários trabalham.  PG, o 

patrão  (P)  repreende   I   en- 

quanto  os  demais  operários 

fingim que trabalham, mas na 

verdade  prestam  atenção  na 

cena.   GO  levanta  tampa  da 

mala  do  carro,   onde  vive  e 

olha. I está se aproximando do 

relógio de ponto.  No momen- 

to que vai bater o ponto, a mão 

de P segura com toda severida- 

de a  mão de  I.  (DET).  Depois 

38 
 
 
solta e alisa suavemente o bra- 

ço  de  I.  Solta  I rapidamente, 

parecendo que arrependido do 

que estava fazendo. 

 P - Novamente  atrrrrazado,   senhorrrr 

       Inácio?   Acho  que  você   não   tem 

        mesmo  jeito... 

      Ontem nós  converrrrsamos  sobrrre 

      seus constantes atrrrrazos e, hoje, na 

      maior carrra de pau, o senhorrr  che- 

      ga  às  dezzz...  Non, non  me  venha 

      com  as  desculpas  de semprrre.   Se 

      sua  cabeça dói,  porrrque non  toma 

      um sonrrrizal parrra melhorrrar.... 

CORTE  para  Int.  bar  dia.  I, 

sentado na mesa, ar displicen- 

te, fala com o garçon que está 

de pé ao lado e ouve com fin- 

gido interesse enquanto pega 

o lápis na orelha e anota algu- 

ma coisa num bloquinho. 

  I  - O   meu  camarada,  vem  cá.   Senta 
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        aqui.  Antes  pega  mais  umazinha. 

        Pega um copo pra  você  também  e 

        vem comemorar  comigo.   A  gente 

        passa o ano todo aturando desaforo 

        do patrão para no finzinho  receber 
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       um nada chamado décimo terceiro... 

        Você tem  mulher  e  filhos?  Pois é, 

        eu tenho.  E, em casa, o ano  todo  é 

        a mesma coisa.  A mesma ladainha. 

        Falta  comida,  falta  dinheiro,  é co- 

        brador batendo na porta... Sei não... 

        Mulher   depois  que  fica  velha    é 

        igual a carro.  Vive dando defeito. 

Neste momento, sai do bar  GO 

(ou outro aprendiz de  mecâni- 

co) carregando um radiador.   I 

interrompe  conversa   com    o 

garçon e volta-se para ele. 

  I  - Aquele carro é pra hoje ou pra ama- 

        nhã? 

GO vai saindo  sem  dar  muita 

atenção a  I, que volta a falar p/ 

o garçon 

  I  - E a minha  mulher  está  feito  carro 

       velho sabe? Sei não... se pudesse lar- 

       gava  tudo.  Mas eu não  largo  sabe 

       porque? Porque não tem pra onde a 

       gente i r,  ô  cara.  É tudo   a  mesma 

       coisa.  A gente arruma outro empre- 

       go e o patrão é igual ao anterior.   A 

       gente arruma outra mulher e ela  lo- 
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       go envelhece  e começa  a  bater  pi- 

       nos.  É tudo a mesma coisa, meu ra- 

       paz.  Não tem jeito mesmo  (desani- 

       mado). Mas hoje eu conserto um pe- 

       daço de   minha vida.  Bota  outra aí 
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       (reanimado). 

DET garrafa enchendo um copo 

de  cana.   Quando   CAM  abre  

PAN,   não está  mais  no   bote- 

quim, mas no armazém. 

 

Int. armazém,  dia.  PAN  no ar- 

mazém mostra que ali se vende 

tudo.  Além  de  secos & molha- 

dos, panelas, résteas de cebolas, 

sandálias   de  dedo,  vassouras, 

etc  pendurados.  (Típica  venda 

de  interior).   Depois   de  PAN, 

CAM dá CLOSE  em  EI que está 

no balcão falando com vendeiro. 

Não se escuta o que ela diz. Con- 

tra-plano em vendeiro, camiseta 

branca, lápis na orelha, se agacha 

para    pegar    uma    cerveja   no 

freezer de balcão. Coloca a cerve- 

ja  sobre o balcão, na frente de EI 

e fala com ela. 
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 VENDEIRO - A  senhora  diga ao  Inácio 

 que se  ele continuar assim,  eu vou  ser 

 obrigado a cortar o caderno de vocês. 

EI sai  cabisbaixa do  armazém. 

CAM mostra  ela entrando num 

armarinho.   Ext. dia,  frente  de 

armarinho. 

PG mostra porta  de  armarinho 

com peças de tecidos  coloridos 

empilhados e  roupas  pendura- 

das.  CAM parada.  Pessoas pas- 

sam  pela  porta  de  armarinho, 

indo e vindo. 

 TURDO DO ARMARINHO(off) - Non ser 

 mais possível fazer crediária. Inácia não 

 pagarr  e eu ficar durro.  E como?  A se- 
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 nhorra diz pra ele virr até aqui prra ter- 

 mos conversinha... 

EI sai do armarinho olhando bu- 

gigangas que estão disponíveis a 

venda. 

Fitas coloridas, grinalda, caixinha 

de músicas, espelhinhos, prende- 

dores de cabelos, etc... FUSÃO vi- 

dros de remédio. 

Int. farmácia, dia. PAN prateleiras 

mostrando a  quantidade absurda 
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de remédios em oferta. 

 EI (off) - Mas são só uns vermífugo, Seu 

      Vadinho... 

CLOSE  em  farmacêutico   que 

com ar professoral fala com EI. 

 FARMACÊUTICO - Não, não e  não.  Era 

      bom a senhora tivesse dinheiro  para 

      levar uns remédios para  a  memória 

      de Inácio, porque ele anda muito  es- 

      quecido com as suas contas. 

Farmacêutico se vira e pega na 

prateleira ao  lado um  almana- 

que e um vidrinho de  amostra 

grátis. Vira-se novamente para 

EI, abre o almanaque  e  com o 

vidrinho na mão fala com  EI. 

 FARMACÊUTICO - Aliás vou lhe dar es- 

      ta amostra grátis de SELEMBREX. Óti 

      mo para a  memória.  A última  novi- 

      dade da farmacopéia européia. Man- 

      de o Inácio tomar como  está  indica- 

      do aqui no almanaque, que aliás tem 

      muitas  outras   coisas   interessantes 

      para se ler. 

DET no vidro de amostra grátis 

de SELEMBREX. CAM se afasta. 

PAN na cozinha da casa de  I. 
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Int. cozinha. Luz fraca. 

EI procura   alguma  coisa  nos 

bolsos de seu paletó  enquanto 

I  está com  a  cabeça  sobre  os 

braços que estão  cruzados  so- 

bre a  mesa.  EI não acha  nada 

nos bolsos de  I  a não ser moe- 

das de chocolate derretidas que 

sujam suas mãos.  Sobre a  me- 

as,  na  frente de  I,  o vidro  de 

amostra grátis de SELEMBREX, 

o almanaque, uma garrafa e um 

copo.  EI joga o paletó em cima 

de I.  Caminhando pela cozinha. 

 EI - Trouxe  dinheiro,  Inácio?  Já não a- 

        guento mais de tanto cobrador aqui 

        na porta.  E o décimo terceiro?  Fico 

        até  com  vergonha  do  que  podem 

        estar dizendo por aí e qualquer  dia 

        destes não boto mais a  cara na rua. 

        O Airtu  mandou você  aparecer  lá 

        na venda para acertar as contas  do 

        caderno.  Sei não, mas acho que ele 

        vai  cortar o caderno  da gente  e  aí 

        eu não sei como vai ser... Estou pre- 

        cisando comprar uns  cortes  de  fa- 

        zenda no Seu Salim e ele disse  que 

       44 
 
 
       não vende mais a crediário pra gen- 

       te enquanto você não acertar a 3ª e a 

       4ª prestação atrasada.  Vê se  do  13º 

       você separa  algum  pro  Seu  Salim, 

       senão qualquer dia a   gente  vai  ter 

       que andar  nu  por aí.  Preciso  com- 

       prar uns vermífugo mas o  Vadinho 

       disse que não  pode  continuar  ven- 

       dendo fiado pra gente porque  você 
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       esquece de tudo. Ele até mandou es- 

       te  remédio pra  você  tomar.  Como 

       eu não sei.  Tem que ler aí no  alma- 

       naque. Toma direito que é a sua sal- 

       vação Inácio. 

I  pega o vidro  de  remédio  e 

coloca no bolso e abaixa a  ca- 

beça (FADEOUT) 

 

Int. oficina, dia. 

Com exceção de I, que está em 

sua  bancada  trabalhando  ar- 

duamente,  PAN mostra todos 

os demais operários e o patrão 

ornamentando a  oficina  com 

enfeites natalinos (bolas,  ban- 

deirinhas,  etc).   Outros   dois 

arrumam a árvore que tem no 
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seu topo um  cometa  inscrito 

DÉCIMO   TERCEIRO  em  sua 

cauda.   Outros    empregados 

não fazem absolutamente  na- 

da e brincam com o patrão que 

está com chapéuzinho na cabe- 

ça  e  língua  de  sogra  (CLOSE 

em  P).   P sopra  afrescalhada- 

mente a língua de sogra na ore- 

lha ou no pescoço  dos  empre- 

gados,   que   sentem   cócegas. 

Pregada na  frente da  bancada 

de  serviço  de  I,  o  calendário 

com a mulher desejada.  P se a- 

fasta do grupo e, por trás de  I, 

subtamente arranca o calendá- 

rio da parede e amassa.  I  vol- 

ta-se p/  P  com ódio. 

 P - Senhorrr  Inácio, hoje o senhorrr não 

       chegou atrrrasado mas, em compen- 
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       sação, passou o dia perrrturrrbando 

       a boa orrrdem da oficina.  Atrrrapa- 

       lhou  todo  mundo.  A  parrrtirrr  de 

       hoje  o  senhorrr  está  dispensado  e 

       amanhã pode irr dirrreto a adminis- 

       tração parrra receberrr o seu décimo 

       terrceirro e aprroveitarrr parra acer- 
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      tarr as contas. Vou telefonarr agorrra 

      mesmo parra dona Izabel e pedirrr a 

      ela  parra  que  prreparre tudo  parra 

      que o senhor receba amanhã mesmo. 

      Não prrecisa nem aparrecerr aqui  a- 

      manhã.  Amanhã é dia de pessoal re- 

      ceberr décimo terrceirro.   Dia de fes- 

      ta.  Não querro que o senhorr  venha 

      aqui parra atrrapalharr a alegrria  de 

      todos  nós.   Fiz  o  que  pude  e o se-      nhorr deve 

reconhecerrr. Felicidades 

      e até pois tenho que reunir o pessoal 

      parra organizarr a nossa festinha... 

I, desanimado, dá as costas pa- 

ra o patrão, olha (PAN) decora- 

ção natalina  da  oficina.  Se de- 

tém na árvore de natal.  DET no 

cometa onde está inscrito DÉCI- 

MO TERCEIRO. 

CLOSE em  I que está atrás  das 

grades de um guichê de  tesou- 

raria. CAM por dentro.  I apóia 

mãos nas grades como se fosse 

prisioneiro. CAM abaixa e mos- 

tra balcão onde por um buraco, 

mão feminina  com  unhas pin- 

tadas de vermelho forte passa o 

 

 

 

dinheiro p/ I e depois vai reti- 
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rando (descontos). VOZ DE MULHER (off) - Está   aqui,  Se- 

 nhor  Inácio, o seu acerto de contas. Sa- 

 lário de dezembro, décimo terceiro e fé- 

 rias proporcionais  com  os  respectivos 

 descontos de instituto, atrasos,  faltas,... 

 Queira  assinar  aqui,  por  favor  (passa 

 um  papel  para  I assinar).  Muito Obri- 

 gado, feliz natal e muitas felicidades... 

Ext. dia.  DET Mão de  I passa 

dinheiro para outra mão. CAM 

se afasta.  PAN oficina de  fun- 

do de quintal.  Parece ferro ve- 

lho. Carros empilhados  e  des- 

montados. Ar livre.  CAM para 

dando CLOSE em trilho de bon 

de. 

CAM  afasta  mostrando  que o 

trilho é  o  pra-choque  do  fus- 

quinha de I que brilha, bem po- 

lido, sob o sol. 

Enquanto  CAM   passeia   mos- 

trando oficina, ouve-se (off) voz 

masculina. 

 VOZ MASCULINA (off) - Prontinho, seu 

 Inácio o  fusquinha tá uma  jóia.  Com a 
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 força de  uma  onça  e  silencioso  como 

 uma cobra.  Bem  ao seu gosto.  Marcha 

 lenta  que  parece um  relógio.  O  para- 

 choques de  trilho de bonde  é  que  não 

 ficou muito bom,  mas  eu fiz tudo  con- 

 forme o senhor me pediu.   Taqui a con- 

 tinha  das  peças.  Troquei vela, platina- 

 do,  condensador,  limpeza  do carbura- 

 dor, regulagem, solda no silencioso, co- 

 locação do trilho,... Isto aqui é o descon- 

 to pelos para-choques que ficaram.  Tu- 

 do bem.  O senhor dá umas voltinhas  e 

 acertamos.   Ah,  já  ia  me  esquecendo, 
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 aqui  um  brinde da  nossa casa  e  boas 

 festas, Seu  I. 

Homem da oficina entrega  ca- 

lendário  com mulher  nua a  I. 

CLOSE  em mão entregando as 

chaves do carro que  balançam 

no ar.  Ao  fundo  o  calendário 

mostra a desejada mulher nua. 

CAM  se afasta e estamos  den- 

tro do botequim novamente. 

CAM gira  sob   si  mesma.   De 

dentro do  bar  se  vê  I sentado 

em uma mesa e estacionado no 

meio fio, o fusquinha de I. I fala 
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com o garçon. 

   I  - Tá vendo aquele fusquinha alí? ca- 

        bou de sair da oficina. Bem  conser- 

        vado, né?  Tá pago. 

Garçon entrega um copo  com 

desenho de mulher a I. 

   I(continuando) - Vela, platinado, silen- 

        cioso, tudo  novo. Pega num  estalo. 

        É  só tocar  na chave que  ele  come- 

                                                                    ça a trabalhar como se  fosse um re- 

                                                                     relógio suíço. 

Garçon interfere 

 G - A  cerveja está boa mas está quente. 

  I  - Bota gelo na cerveja... 

 G - Como? 

  I  - Bota a saideira aí.  Silencioso   como 

       uma  cobra  valente   como  o  dono. 

       Principalmente depois de umas e ou 

       tras como estas. 

Int. bar 

Um cara, todo vestido a cara- 

ter, faz ginástica.  Outro, ves- 

tido de escafandrista, está sen 

tado  em  uma  mesa  olhando 
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um copo cheio de água. 

Int. oficina 

Todos os operários festejam o 
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natal, brincando carnaval. Fes 

ta.   GO  arranca    calendários 

com fotos  de  mulheres  nuas 

das paredes, abraça-os e  com 

eles dança. 

Int. bar. I continua a falar com 

G 

  I  - Não,  ele não é a álcool.   Você  acha 

       que eu sou doido de acreditar nisto? 

       A álcool  só eu.  Vou dar uma  saidi- 

       nha e volto  logo pra gente  esvaziar 

       outras.  Guarda o troco pra você. 

Ext.  tarde.  rua  pouco movi- 

mento.  Patrão de  I, caminha 

pela calçada depois  de  mais 

um dia de trabalho.  Se veste 

como executivo e carrega ma 

leta  007.  Caminha  junto  ao 

muro. 

TRAV. LAT. 

A uma certa  distância  I per- 

segue-o  em   seu  fusca.   PG 

fusca  visto por trás e  em  2º 

plano patrão de  I.  Fusca an- 

da a mesma  velocidade  que 

patrão até que em certo pon- 

to, acelera rapidamente e en- 
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currala patrão contra o muro. 

CAM  dentro  fusca.     Patrão 

olha para o carro estarrecido 

de medo, agarra-se a maleta. 

I  põe a cabeça para fora.  Dá 

uma golada  na  garrafa  que 



 

 

230 

segura com a  mão esquerda. 

Faz esguicho com a boca  so- 

bre o patrão que tenta se  es- 

quivar para não se molhar.  I 

ri. 

  I  - Aí seu filho de uma égua.  Agora  é 

        que eu quero  ver  você  ser  macho. 

        Quero ver você me dizer tudo aqui- 

        lo que por dez anos eu ouvi  dentro 

        daquela porra de oficina. 

Patrão faz sinais com as mãos 

tentando acalmar  I. 

  I  - Eu tou aqui no meu fusquinha.  Bo- 

       nitinho  ele,  não  é?  Silencioso  que 

       você nem me ouviu.  E olha  que  ti- 

       rei  ainda  agorinha da oficina.  Está 

       com a força de uma onça.  Olha  pra 

       baixo só pra sentir o jeitão  do  para- 

       choque. 

Patrão olha pra baixo e faz ca- 

ra de desespero. 
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  I  - Pois é... Atrás de você tem um  mu- 

        ro e não vai dar nem pra  você  cor- 

        rer...   Neste  momento  você  é  um 

         recheio  de sanduiche de fusquinha 

          e muro.  E eu vou te comer. 

Patrão sorri afrescalhado. 

  I  - Não,  não é nada disto que você  es- 

       tá pensando.  Eu  vou  quebrar  suas 

       pernas... 

TRAV. LAT.   I avança com  o 

carro e dá um toque nas per- 

nas  do  patrão que,   com  as 

pernas quebradas cai no chão 

ainda agarrada a maleta 007. 

  I  - Eu?  Eu estou muito  bom  da  cabe- 

       ça.  Você é  que já  está mal,  com  as 

       pernas quebradas. 
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CLOSE.  I pega no bolso o vi- 

dro de comprimidos SELEM- 

BREX,   abre e derrama  todo 

na boca (DET). 

I engata a marcha ré. DET na 

alavanca de mudança do car- 

ro. 

Quando o carro vai dar mar- 

cha a ré,  I volta-se para trás 

(CLOSE)  e vê  “deitado”  no 
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banco trazeiro do fusca o ca- 

lendário com a desejada mu- 

lher.  I sorri para ela.  I  colo- 

ca a cabeça pra fora. 

  I  - Se você  está pensando  que  eu  tou 

        dando marcha a ré para  ir  embora, 

        está muito enganado.  Eu vou é  to- 

        mar distância e embalo para  poder 

        espremer   você  contra  este  muro. 

        Você deve  entender  que  o  fusqui- 

        nha é 70 e não tem muita força. Vou 

        ter amassar e vai pular cocô pra tu- 

        do que é lado. 

I  acelera rápido no sentido de 

esmagar o patrão contra o mu- 

ro.  CORTE RÁPIDO.  Porta  de 

metal  de  loja  (oficina)  sendo 

arriada. 

 - Barulho de porta de metal fechando. 

 

Int. bar. Tarde 

I  entra no bar,  sorrindo,  bra- 

ços abertos e gritando  para  o 

garçon. 

  I  - Ei, meu camarada!!! Abre outra gar- 

       rafa e joga a  tampa fora.  Senta  aí  e 

       vamos  falar  de  coisas  boas  pois  é 
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       natal e o 13º  chegou... 

       (música insinuante) 

Corte. 

PAN Festa  de fim de ano na 

praia de Copacabana.  Fogos 

de artifício. 

 

Int.  quarto da casa de  I. 

PAN I e esposa (EI) dormem. 

Meia  luz.   EI acorda  I  com 

um beijo. 

 EI - Feliz ano novo, amorzinho. 

I  demora um pouco para  a- 

cordar. Senta-se na cama. Es- 

frega  os  olhos.  Fica  em pé. 

Está de cuecas samba canção. 

Simula uma ginástica. 

EI continua deitada. 

I  abre o armário e de lá reti- 

ra o calendário com a mulher 

desejada.  Queima o calendá- 

rio  (DET).   Abre  uma   mala 

cheia de calendários.  Escolhe 

um que não tem foto  de  mu- 

lher nua (talvez N. S.)  e colo- 

ca  dentro  do  armário   onde 
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estava o outro. 

EI, que até então estava dei- 

tada,   com  preguiça,  se  le- 

vanta,  pega uma  caneta  na 

mesinha   de  cabeceira,   vai 

até  o  novo  calendário,   faz 

contas e marca, com  círculo, 

data de nascimento do  filho. 

(DET no calendário) 

 EI - Aqui vai nascer  nosso filho. 
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  I  - Aqui? 

Neste momento,  ouvem voz 

de homem, que pela janela do 

quarto (ou atrás da janela  do 

quarto) fala c/ EI.  I  fica inte- 

ressado.   EI apavorada,  com 

medo, afasta-se. 

 VOZ MASCULINA (off) - Do  Carmo,  já 

        lavou minha roupa? Da última trou 

        xa estão faltando  duas  camisas  de 

        colarinho duplo e  aquela  cueca  de 

        seda lilás. 

I  responde com  voz  falsete, 

tentando imitar a esposa. 

  I (voz falsete) - Cor  de  rosa  com  boli- 

      nhas da mesma cor??? 

 VOZ MASCULINA (off) - Esta  mesma. 
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      Você  sabe  muito  bem  qual  é,   Do 

       Carmo. 

I abre a janela e,  bruscamen- 

te, enfia na boca do cara uma 

cueca cor de rosa.  CLOSE  na 

boca c/ cueca cor de rosa. 

  I  - Então toma (enfiando cueca na boca 

       do sujeito). 

I  joga trouxa de roupa em ci- 

ma do sujeito.  Como alucina- 

do,   I  pega  o  ventilador  em 

funcionamento  e  começa    a 

cortar tudo que vê pela frente 

(travesseiros  e  colchões).   O 

quarto fica  cheio  de  paina e 

penas.   EI  aterrorizada  num 

canto do quarto (CLOSE). 

 

Música rápida, alucinante. 

I começa a jogar as trouxas de 

roupas  pela  janela. CAM por 
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baixo.   DET   trouxas   caíndo 

(não interessa que   I morasse 

em casa baixa). 

No chão, um monte de roupa 

espalhada e um monte de gen- 

te catando roupa.  (Dança  ou 
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balé de carangueijos) 

FOTOGRAMA  FIXO - I de pé 

num  caixote  dedo  em  riste 

faz discurso. 

  I (off) - Poucos são dígnos  de não  crer 

      em  coisa  alguma!  Só alguns  tem  o 

      privilégio de chegar  a  conclusão  de 

      que nada vale nada neste planeta. Só 

      o dinheiro!  Por isto, o louvado  pro- 

      gresso do espírito humano não passa 

      de um balé de carangueijos. (Rosário 

      Fusco). 

CORTE. DET. Prato cheio de 

carangueijos cozidos e  mão 

negra que o manipula. CAM. 

sobe. CLOSE em GO que chu- 

pa os  dedos  saboreando  os 

carangueijos.   PAN  no   bar. 

Amigos de  I, comem, bebem 

e comemoram alguma  coisa. 

CAM gira para a porta do bar. 

PM  em  I.  PA  em  I.  I  entra 

no bar  sorrindo,  abrindo  os 

braços para os amigos. 

 GO - Pois é, meu caro Inácio, a alegria é 

          a prova dos nove... 

   I  - Quem te ensinou isto, neguinho??? 
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 GO - Fiz uma experiência com a alegria. 

   I   - Mas a alegria é um  veículo  muito 

         difícil de manobrar... 
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 GO - Levo jeito, Inácio. 

I  puxa uma cadeira vazia da 

mesa ao lado e se senta junto 

a roda de amigos. 

    I  - A manutenção da alegria  está  aci- 

          ma das nossas posses. 

 TODOS - riem 

    I  - Mas, de qualquer forma,  vocês to- 

          dos estão aqui e isto é alegria. 

 GO - (prestando  atenção  no  prato   de 

           carangueijos) - Temos notícias pa- 

           ra você, I. 

          (pausa - encarando I) Boas e ruins. 

   I   - (rápido) - Primeiro as boas, que eu 

          não sou de ferro e hoje  já é  carna- 

          val. 

Ao longe ouve-se ruídos  em 

off de samba, bloco de carna- 

val que se aproxima. 

 GO - A oficina fechou 

Todos levantam  seus  copos 

saudando  o  fechamento  da 

oficina. 

   I  -  Faliu??? 
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 GO - Não interessa, Inácio, a destruição 

          também é criativa... 

 OPERÁRIO I (cortando) - Estamos   aqui 

          comemorando e bebendo nossa in- 

          denização. 

   I  -  Ótimo... 

 OPERÁRIO II - Pimenta no rabo dos ou- 

          tros é refresco... 

   I  -  Agora devemos beber para  esque- 

           cer  o  futuro.   Pouco  interessa  o 

           resto... 

Por alguns instantes todos fi- 

cam mudos. 

   I  -  E a notícia ruim...? 
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 OPERÁRIO III - É  sobre  sua  mulher,  a 

          Do  Carmo. 

   I  -  Não me digam que ela foi  assalta- 

         da, reagiu ao assalto e levou um ti- 

         ro de escopeta nos peitos? 

 OPERÁRIO I - Não, nada disto...  (fazen- 

         do  gesto  negativo  com a   mão   e 

          com a cabeça). 

   I  -  Foi  atropelada   por  uma   carreta 

          cheia de automóveis? 

 OPERÁRIO II - Também  não... (repetin- 

          do os gestos do Operário I). 

 OPERÁRIO III (cortando) - Partiu. 
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   I (interrogativo) - Como??? 

 GO - E se  a  gente  te  dissesse  que  ela 

          não volta nunca mais? 

Sons de samba do bloco que 

se aproxima cada  vez  mais 

alto. PAN do bloco. 

   I (se virando e já prestando  a  atenção 

         no samba) - Que que  eu  posso  fa- 

         zer??? 

 OPERÁRIO I - E  se  a  gente  te  dissesse 

         que a  Do Carmo fugiu com aquele 

         estudante pra quem ela lavava rou- 

         pa??? 

   I (afastando o copo de cerveja e  se  le- 

         vantando  da  cadeira) - Ora,  meus 

          amigos,  quem  jamais  foi   traído, 

          não sabe o que perdeu... 

I  se dirige para fora  do  bar. 

Todos o acompanham.  PAN 

em bloco carnavalesco (bloco 

de sujos) que passa. Todos en 

tram no bloco.  CLOSE  no pa- 

trão que está vestido de bicha 

(ridículo).  I encontra no meio 

do bloco a moça do calendário. 
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Sorriem,  abraçam-se  e   saem 

brincando carnaval no meio do 
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povo. 

A vida segue. 

 

                                     FIM 

 

 

   LAMM/RS 

   Usina da Tijuca 

   Jan/Fev 87 
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MONTAGEM COM PÔSTERES DOS FILMES ANALISADS NA TESE
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MONTAGENS COM AMOSTRAS DA NOTÍCIAS SOBRE HELENA IGNEZ
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