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O melhor conto só se escreve com toda mão torta, teu avesso, teu coração danado. 

Todas as histórias, a mesma história. O conto não tem mais fim senão começo. Quem 

me dera o estilo do suicida em seu último bilhete (Dalton Trevisan). 

 

[Por que você faz cinema?] 

Para chatear os imbecis. 

Para não ser aplaudido depois de sequências dó-de-peito. 

Para viver à beira do abismo. 

Para correr o risco de ser desmascarado pelo grande público. 

Para que conhecidos e desconhecidos se deliciem. 

Para que os justos e os bons ganhem dinheiro, sobretudo eu mesmo. 

Porque, de outro jeito, a vida não vale a pena. 

Para ver e mostrar o nunca visto, o bem e o mal, o feio e o bonito. 

Porque vi Simão no deserto. 

Para insultar os arrogantes e poderosos, quando ficam como cachorros dentro d‟água no 

escuro do cinema. 

Para ser lesado em meus direitos autorais (Joaquim Pedro de Andrade). 

 

  



 
 

RESUMO 

 

 

Esta tese objetiva investigar as interconexões entre a literatura e o cinema, por meio da 

análise dos contos de Dalton Trevisan em interface com o filme Guerra conjugal, 

realizado por Joaquim Pedro de Andrade a partir de argumento extraído destes contos. 

A proposta intenciona verificar, apoiada em substancial fortuna crítica formada pelos 

autores que se dedicam ao estudo do tema, como se estabelecem as relações entre a 

narrativa literária e a cinematográfica, identificando as influências recíprocas entre as 

duas linguagens. Subsidiariamente, é também investigada a apropriação dos contos 

pelos cineastas Flávio Tambellini e Estevan Silvera, além das adaptações para o teatro 

realizadas pelos encenadores Ademar Guerra e Marcelo Marchioro, aproveitando a 

teatralidade dos textos trevisanianos. 

 

Palavras-chaves: literatura e cinema; Dalton Trevisan; Joaquim Pedro de Andrade; 

Guerra conjugal; teatralidade. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to research the connections between literature and film, through the 

interface between Dalton Trevisan‟s short stories and Joaquim Pedro de Andrade‟s 

Guerra conjugal – the movie, based on these stories. We intend to examine the 

relationship between literary and cinema narratives, based on the best reviews of 

authors engaged in the study of this subject to identify the reciprocal influences between 

the two languages. On the other hand, it is also investigated how the filmmakers Flavio 

Tambellini and Estevan Silvera appropriated the stories for making their films, as well 

as the playwrights Ademar Guerra and Marcelo Marchioro took the theatricality of the 

Trevisan‟s stories to enact them in their plays. 

 

Keywords: literature and film; Dalton Trevisan; Joaquim Pedro de Andrade; Guerra 

conjugal; theatricality. 

 

  



 
 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo investigar las interconexiones entre la literatura y el cine, 

a través del análisis de la interfaz de los cuentos de Dalton Trevisan con la película 

Guerra conjugal, dirigida por Joaquim Pedro de Andrade de argumento extraído de 

estos cuentos. La propuesta tiene la intención de verificar, sobre la base de la fortuna 

crítica hecha por autores que se dedican al estudio de la materia, como si establecen las 

relaciones entre la narrativa literaria y cinematográfica, la identificación de las 

influencias mutuas entre las dos lenguajes. También se investiga la apropiación de los 

cuentos por los cineastas Flávio Tambellini y Estevan Silvera, más allá de las 

adaptaciones para el teatro en manos de los directores Ademar Guerra y Marcelo 

Marchioro, disfrutando de la teatralidad de los textos de Dalton Trevisan.  

Palabras-clave: la literatura y el cine; Dalton Trevisan; Joaquim Pedro de Andrade; 

Guerra conjugal; teatralidad. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo tem a finalidade principal de abordar as influências recíprocas entre 

a literatura e o cinema, tendo como parâmetro as obras de Dalton Trevisan e de Joaquim 

Pedro de Andrade, enquanto manifestações artísticas que servem como modelo para 

demonstrar a simbiose enriquecedora dos diversos aspectos envolvidos nos respectivos 

processos de criação, tais como: a enunciação das tramas; a concepção das imagens; a 

caracterização dos personagens; a montagem da narrativa; a construção dos diálogos; o 

simbolismo da linguagem e os demais fatores que contribuem para confirmar as inter-

relações das duas vertentes artísticas. 

Reconhece-se como característica do mundo das artes contemporâneo o 

rompimento das fronteiras que delimitariam os diversos campos artísticos, contribuindo 

assim para o intercâmbio cada vez mais fecundo que vai além do existente entre a 

literatura e o cinema, como constata Ângela Maria Dias: 

Hoje, não somente os livros geram cinema, como também as 

exposições, no afã totalizador das curadorias, apresentam textos 

diretivos, como tem sido corriqueiro.  Cada vez mais, as escrituras 

acolhem imagens e são por elas plasmadas.  Não apenas pela mera 

iconicidade descritiva, mas, sobretudo, nos melhores momentos, pela 

densidade plástica da paisagem que, mesmo distante do olhar, renasce, a 

cada vez, inscrita na espessura da letra (DIAS, 2007, p. 22). 

 

 Some-se a esta condição de prestígio das imagens durante o fazer literário a 

reprodutibilidade técnica da obra de arte que atrofia sua aura sacralizante, permitindo o 

acesso exponencial a ela por uma recepção numerosa e tornando sua difusão inerente ao 

próprio processo de criação (BENJAMIN, 1994a, p. 171-172). Por sua vez, Ana Cláudia 

Viegas observa que a imagem vem se destacando na discussão estética contemporânea, 

tendo em vista a predominância dos efeitos da visualidade na cultura de massa 

(VIEGAS, 2003, p. 11).   
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No caso do cinema, esta influência fundada na visualidade ocorre desde o início 

do século XX, quando se firma como um veículo de comunicação de massa e, portanto, 

apto a moldar o gosto estético de um público fascinado pela vertigem da vida moderna.  

E, segundo Leo Charney e Vanessa R. Schwartz: “A cultura da modernidade tornou 

inevitável algo como o cinema, uma vez que suas características desenvolveram-se a 

partir dos traços que definiram a vida moderna em geral” (CHARNEY; SCHWARTZ, 

2004, p. 18). 

Logo esta vertigem viria se apossar dos escritores e de sua produção literária, a 

ponto de João do Rio escrever o livro Cinematógrafo (1909), reunindo suas crônicas 

extraídas da Gazeta de Notícias.  Entre outros exemplos desta influência nos primórdios 

do cinema, Renato Cordeiro Gomes identifica que Alcântara Machado, no seu relato de 

viagem intitulado Pathé-Baby (1926), apresenta uma prosa dinâmica e sugestiva, além 

das ilustrações do artista Antônio Paim Vieira, aproximando o texto da narrativa 

cinematográfica, inclusive com a adoção de imagens ilustrativas ao início de cada 

episódio (GOMES, 2002, p. 101). 

Portanto, em Pathé-Baby, Alcântara Machado busca mimetizar as tomadas da 

câmera a ponto de inspirar o story-board criado por Antônio Paim Vieira. Semelhante 

abordagem cabe aos textos de Oswald de Andrade que, desde o Manifesto Antropófago 

(1928), já apelava por “Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. 

Roteiros, Roteiros” (ANDRADE, 1973a, p. 228). Oswald foi um dos primeiros a se 

apropriarem dessa interlocução da literatura com o cinema, nas suas Memórias 

sentimentais de João Miramar: 

     29. MANHÃ NO RIO 

 

O furo do ambiente calmo da cabina cosmoramava pedaços de distância 

do litoral. 

O Pão de Açúcar era um teorema geométrico. 

Passageiros tombadilhavam o êxtase oficial da cidade encravada de 

crateras. 



14 
 

O Marta ia cortar a Ilha Fiscal porque era um cromo branco mas piratas 

atracaram-no para carga e descarga (ANDRADE, 1973b, p. 35). 

 

 

O narrador, em primeira pessoa, radicaliza na construção das imagens ao tecer 

suas impressões utilizando a fragmentação do texto, como se fossem fotogramas com os 

quais pretende apreender a imagem.  Entre os diversos segmentos que se entretecem 

numa dinâmica vertiginosa, mas que surgem consolidados numa só cena, o narrador, 

parecendo estar com uma câmera na mão, simula ter como ponto de vista a cabine de 

navio onde estava instalado, descortina a paisagem na visão do Pão de Açúcar, enfoca 

os passageiros no tombadilho, e dá um close na embarcação Marta, próximo à Ilha 

Fiscal, onde ia atracar para os serviços de carga e descarga. Os neologismos 

“cosmoramava” e “tombadilhavam” são criados para dar um tom sinestésico à imagem 

captada. Trata-se da técnica da camera-eye, com a qual o narrador explora 

objetivamente um ângulo de visão na perspectiva de um espectador imaginário. A 

capacidade de síntese desse texto mostra significativamente a influência da técnica 

percebida por Sergei Eisenstein: 

Uma obra de arte, entendida dinamicamente, é apenas este processo de 

organizar imagens no sentimento e na mente do espectador.  É isto que 

constitui a peculiaridade de uma obra de arte realmente vital e a 

distingue da inanimada, na qual o espectador recebe o resultado 

consumado de um determinado processo de criação, em vez de ser 

absorvido no processo à medida que este se verifica (EISENSTEIN, 

2002, p. 21). 

 

 

Por outro lado, o registro de uma situação sui generis da interseção entre 

literatura e cinema é feito por Vera Lúcia Follain de Figueiredo a respeito de O invasor, 

de Marçal Aquino, que interrompeu a escrita do romance a pedido do cineasta Beto 

Brant, a fim de escrever o roteiro do filme baseado no argumento da narrativa literária. 

Somente depois de o filme estar concluído é que Marçal Aquino deu continuidade ao 
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romance, que foi publicado com o texto do roteiro e ilustrado por fotos de algumas 

cenas do filme (FIGUEIREDO, 2010, p. 31). 

Pelos exemplos apresentados até aqui pode-se constatar como é sintomática e 

visceral a articulação entre a literatura e o cinema, a ponto de ser invertido o trânsito 

convencional da transformação da narrativa em filme para esta situação inovadora de o 

enredo literário conceber um roteiro cinematográfico antes de gerar o livro. É 

interessante lembrar, ainda como ilustração deste caso, que romance e roteiro foram 

publicados no mesmo volume, abrindo inclusive uma nova perspectiva editorial. 

Portanto, pode-se perceber que a presente tese significa parte de um veio inesgotável de 

estudos vinculados à literatura e ao cinema, nas suas mais variadas interconexões, com 

diversas nuances e abrangência de obras com inegável qualidade estética, a partir das 

recomendações de Adalberto Müller:  

Assim, para além de crises identitárias e de especificidades, as relações 

entre cinema e literatura, tomadas do ponto de vista de intermedialidade 

(MÜLLER, 2012), podem constituir-se como um paradigma para se 

pensar, a partir da literatura comparada, a complexidade das relações 

entre arte, cultura, mídias e tecnologia. Complexo aqui não significa ser 

“melhor” (abandonando-se questões como “o livro é melhor que o 

filme?”). Significa: ao invés de pensar de forma especializada, pensar 

de forma espacializada (cruzando as fronteiras disciplinares, sem abrir 

mão do rigor científico). (MÜLLER, 2013, p. 17 – grifos do original). 

 

É este pensamento de “forma espacializada”, ou seja, “cruzando fronteiras 

disciplinares”, o paradigma para explorar o tema da presente tese, à medida que 

percorre os meandros da realização por Joaquim Pedro de Andrade do filme Guerra 

conjugal, em sintonia com os dezesseis contos de Dalton Trevisan, garimpados nos 

livros  A guerra conjugal, O Rei da Terra, Desastres de amor, Novelas nada 

exemplares, Cemitério de elefantes e O vampiro de Curitiba. 

A parceria com Dalton Trevisan, desde a elaboração do roteiro, não poderia ser 

melhor. O autor adota como método de trabalho a reescritura incondicional de seus 
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textos da forma mais sintética possível de expressão, revelando uma obsessiva 

inquietude diante de sua produção, à medida que entende não dever considerá-la 

definitiva em nenhum momento. Daí, a releitura cinematográfica ser mais uma 

oportunidade de exercitar a reformatação dos diálogos e da cenarização de algumas 

histórias. Miguel Sanches Neto denomina a produção de Dalton Trevisan de “obra em 

progresso”, ou seja, o processo de sua revisão sistemática pelo autor a torna, ao mesmo 

tempo, sempre atual e inacabada, num constante vir a ser (SANCHES NETO apud 

MONTEIRO, 2012, p. 104). 

O autor apresenta uma escritura minimalista, à maneira do poeta que escreve 

haicais.  Resume a trama de seus contos em poucas laudas, deixando à imaginação do 

leitor o privilégio de deduzir o desfecho da trama.  Segundo José Castello, “seus contos 

são secos, em linguagem substantiva e antiliterária, e se notabilizam pelas expressões 

populares e, muitas vezes, chulas. [...] Ele gosta de dizer que o vocabulário com que 

escreve „não ultrapassa as 80 palavras‟” (CASTELLO, 2005, p. 4). 

Inclusive por serem sintéticos, os contos intensificam a carga dramática e a 

frieza dos contatos que o autor mantém com a mundivivência, traduzindo-os no exagero 

passional com que conduz as tramas e compõe os personagens, fotografados com 

cliques simultâneos, de forma nua e crua, no flagrante do seu comportamento cotidiano.  

Não se trata de uma visão niilista, mas somente constatadora, de maneira agudizada, da 

tensão que move as pessoas ao encontro da satisfação dos seus desejos, em detrimento 

de qualquer outra espécie de sentimento, pois “em Dalton é pela via do desumano que 

se denuncia a desumanidade” (WALDMAN, 2011). 

Na concepção de Dalton Trevisan, a fantasmagoria do vampiro é diferente da 

figura lendária do Drácula de Bram Stocker. Nelsinho, o Vampiro de Curitiba, é muito 

mais um sedutor, sem a sinistra monstruosidade do colega europeu. Nessa 
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caracterização de Nelsinho, Trevisan não é transilvânico. Ao se deparar com a próxima 

vítima, em vez de mirar sua carótida, procura sugar a energia do outro, ou melhor 

dizendo, das outras, por vias de uma corte avassaladora, mesclada com a lábia do 

cafajeste. Ao vampiro curitibano interessa mais o sexo roubado que o sangue da vítima 

em potencial, conforme detectado por Berta Waldman:  

Pássaros de cinco asas quebradas, os vampiros de Dalton Trevisan se 

constituem numa multidão de funcionários públicos, lojistas, prostitutas, 

donas de casa, domésticas, profissionais liberais, trabalhadores da terra, 

que se contentam em sugar o outro, transformando-o à sua imagem e 

semelhança (WALDMAN, 1982, p. 11). 

 

 

A metáfora do vampiro remete, então, à periferia, onde a luta pela sobrevivência 

torna esses personagens do cotidiano em sugadores recíprocos, em questão de amor e 

ódio, de lascívia e rejeição, de afeto e chantagem, de desejo e indiferença.  Trata-se de 

um tipo de sentimento para despertar repulsa, mas que, ao mesmo tempo, exerce 

irresistível atração, pois não há como negar que esse desejo vampiresco se trata de algo 

inerente ao comportamento humano. É nessa corda bamba que se equilibram 

precariamente os personagens dos contos trevisanianos. 

Na economia da narrativa, os personagens são dispostos como peças sobre um 

tabuleiro de xadrez, povoado de joões e marias, envolvidos em muitas peripécias 

reinventadas no espaço estreito da concisão.  O autor não julga, expõe. E, no que omite, 

revela. Na ambiguidade com que esboça as personas e suas máscaras sintetiza as 

(in)verossimilhanças da alma humana, abusando dos pastiches, à medida que mostra as 

situações caricatas flagradas no cotidiano. 

É o caso de A guerra conjugal, a ênfase é dada à crônica do cotidiano, em que 

pontificam as escaramuças da vida conjugal, repassadas num tom que beira o 

tragicômico, conforme resume Leo-Gilson Ribeiro na orelha do próprio livro:  

Dalton Trevisan não registra apenas essa cornucópia de lubricidade 

insatisfeita, de maridos temerosos de serem assassinados com vidro 
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moído na comida pelas companheiras que martirizam.  Ele faz mais: 

adere inteiramente às crendices e códigos morais de suas personagens.  

Não há distanciamento no relato: é de nós, é de si mesmo que ele fala, é 

sobre sua condição de autoinspecionado que ele escreve.  

Modestamente, ele se acharia o último lambe-lambe da praça central da 

cidade, quando toda a sua esplêndida galeria de contos prova, livro após 

livro, que ele é o sutil e o mais poroso de todos os retratistas.  É o 

fotógrafo que se identifica com o grotesco dos retratados, o rococó das 

poses refletido no rococó das frases retóricas, cápsulas do lugar-comum 

(RIBEIRO, 1987). 

 

 

Esse lambe-lambe da praça curitibana, um tanto arredio e discreto na atitude, 

tem uma galeria de personagens e histórias que se repetem em seus contos.  Logo, se 

são inúmeras as fotografias, mais propensas ficarão de serem dispostas na dinâmica dos 

fotogramas, transmutando-se numa película. A vocação para ser um retratista do 

cotidiano e dos relacionamentos amorosos (às vezes nem tão amorosos, assim...) 

despertou o interesse de Joaquim Pedro de Andrade em transformar seu texto em filme, 

à semelhança do que já havia feito com outras obras da literatura brasileira. 

 Joaquim Pedro de Andrade se caracteriza por ser um dos cineastas que tiveram 

participação intensa no movimento do Cinema Novo, registrando em seus filmes 

questões essenciais da vida cultural brasileira, em contraponto ao cinema 

hollywoodiano que avassalava mercadologicamente as salas de exibição no país. Em 

sua vasta filmografia estão registrados diversos filmes realizados a partir de obras 

literárias, como O padre e a moça (1965), Macunaíma (1969), Guerra conjugal (1975) 

e O homem do pau-brasil (1981). Trata-se de um acervo focado no cenário cultural 

brasileiro, no qual a literatura e a historiografia predominam como fontes de inspiração 

mais frequentadas pelo cineasta. 

Macunaíma (1969), baseado no romance homônimo de Mário de Andrade, é um 

marco em sua obra cinematográfica.  Como outros cineastas de sua geração, Joaquim 

Pedro se vale da transformação do texto literário para dar um toque mágico na 

construção das imagens e oferecer ao leitor/espectador novas perspectivas de 
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interpretação.  É o que explica em entrevista à Folha de S. Paulo, de 21 de abril de 

1990: 

O que escolho não são livros que aparentemente se prestem a uma 

adaptação cinematográfica.  Eles não têm uma história dramática 

desenvolvida.  Mas isso para mim constitui um estímulo porque às 

vezes consigo enxergar ali um filme que ainda não sei qual é, mas eu 

intuo a possibilidade do filme.  Então, justamente pelo fato de eles não 

terem a coisa resolvida como estrutura fílmica, eu posso chegar a 

soluções originais.  Esse, por exemplo, foi o caso de Macunaíma, um 

dos filmes mais conhecidos que eu fiz (ANDRADE apud 

HERMANNS, 2010). 

 

Realizado num momento em que a censura do governo militar instalado pelo 

golpe de 1964 estava no auge, Joaquim Pedro teve de recorrer à alegoria das lendas 

indígenas para que o filme pudesse ser exibido com um mínimo de cortes no Brasil, 

como, por exemplo, se apropriar da ideia da antropofagia, prato forte do Modernismo de 

1922, para fazer do canibalismo uma crítica acerba à práxis sociopolítica brasileira, 

conforme observa Robert Stam: 

O tema do canibalismo é tratado em todas as suas variações: pessoas 

famintas comem-se umas às outras; ou então um bicho papão oferece a 

Macunaíma um pedaço de sua perna; ou é a guerrilheira que o devora 

sexualmente; a esposa de Pietra deseja assá-lo vivo; o próprio Pietra e 

sua sopa antropófaga; e, finalmente, a sereia que come gente o seduz até 

matá-lo (STAM, 1981, p. 110). 

 

Joaquim Pedro dialoga com a obra de Mário de Andrade, no sentido de a 

narrativa contar a história da própria nação brasileira, na qual o épico se mistura ao 

cômico, uma vez que Mário de Andrade amalgamou no mesmo cadinho as fábulas, 

crenças, valores e, sobretudo, o modo de vida do brasileiro, para mostrar que o caráter 

civilizatório predominante no país é não ter nenhum caráter. No caso de Guerra 

conjugal, a ideia da antropofagia ainda está presente, porém nos seguintes termos: 

Guerra conjugal é um filme sobre a feiura em nível pessoal. Os 

inconfidentes lida com a feiura e beleza moral, enquanto que Guerra 

conjugal quase que só com a feiura moral. E é feio, intencionalmente 

feio, uma espécie de cultura que corresponde à fealdade de formação 

pessoal, de relacionamento entre as pessoas.  Em Os inconfidentes a 
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coisa se passava no plano político, estava muito atirada para o exterior, 

para as ideias. Guerra conjugal procura a relação binária, de uma 

pessoa para outras, como já havia em Macunaíma e em Os 

inconfidentes aquela sacanagem de um derrubar o outro: malevolência, 

competição, sarcasmo, em todos os níveis (ANDRADE apud 

HERMANNS, 2010). 

 

 

Conforme se deduz, o cinema tem sido um interlocutor constante no diálogo 

com a literatura.  Durante este inter-relacionamento, roteiristas e diretores, por um lado, 

e os autores das obras literárias, por outro, tendem a intercambiar suas experiências, à 

medida que se empenham em proporcionar uma fruição estética comum, apesar dos 

desencontros e encontros, nem sempre muito identitários, da linguagem literária e da 

cinematográfica. De acordo com Christian Metz, entende-se que a narratividade do 

cinema possa dialogar com a obra literária pela profusão e sucessão das imagens a que 

recorre o narrador, a fim de mobilizar a recepção interativa do leitor: “O cinema é uma 

linguagem; o cinema é infinitamente diferente da linguagem verbal. Vaivém a que não 

se escapa facilmente, nem talvez impunemente” (METZ, 2006, p. 60). 

A montagem cinematográfica se aproxima do artesanato do narrador quando 

estrutura a sequência da trama.  Ismail Xavier e outros autores aprofundam a 

decodificação do discurso cinematográfico, ajudando a perceber as semelhanças e 

diferenças de ambos os processos de criação, a fim de verificar até que ponto se justifica 

a hipótese da presente tese.  Segundo o autor: 

O cinema é instrumento de um novo lirismo e sua linguagem é poética 

justamente porque ele faz parte da natureza.  O processo de obtenção da 

imagem corresponde a um processo natural – é o olho e o “cérebro” da 

câmera que nos fornecem a nova e mais perfeita imagem das coisas.  O 

nosso papel, como espectadores, é elevar nossa sensibilidade de modo a 

superar a “leitura convencional” da imagem e conseguir ver, para além 

do evento imediato focalizado, a imensa orquestração do organismo 

natural e a expressão do “estado de alma” que se afirmam na prodigiosa 

relação câmera-objeto (XAVIER, 2005, p. 103-104). 
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 O crítico e professor José Carlos Avellar, no seu livro O chão da palavra: 

cinema e literatura no Brasil, dá uma relevante contribuição para a consolidação desta 

linha de pensamento, quando fornece, em seus ensaios, evidências sobre o constante e 

intenso diálogo entre a cinematografia e a literatura brasileira.  O autor focaliza as obras 

literárias e os respectivos filmes com os quais elas dialogam, refazendo o processo de 

criação.  Entretanto, ele não se limita a reportar as próprias observações: busca também 

a palavra dos diretores, roteiristas e autores, desejando (e conseguindo), com estes 

depoimentos, obter uma reflexão crítica consistente com suas realizações. 

 Daí, a interface quase didática com que se constrói o livro, pavimentando o chão 

de quem busque a percepção desses meandros lítero-cinematográficos, não só 

visualizando a concepção artística das obras analisadas, mas também se estendendo às 

aspirações sociopolíticas contidas nas mensagens de seus realizadores.  Como amostra 

da importância do texto de José Carlos Avellar, vale citar o seguinte segmento: 

A rigor o cinema não vai a um livro buscar uma história para contar 

num filme, nem mesmo um procedimento estilístico a ser adaptado para 

contar uma história num filme.  Em alguma instância do processo 

criativo, cinema e literatura se falam, se não exatamente a mesma, 

línguas semelhantes e estabelecem a partir daí uma relação em que a 

literatura, com maior naturalidade e frequência, realiza o que Nelson 

[Pereira dos Santos] e Joaquim [Pedro de Andrade] esboçam nestes 

filmes, isto é: monta cinco, seis, dezesseis diferentes imagens 

cinematográficas. Em sua relação com o cinema, a literatura tem 

dialogado mais com o que recebe do conjunto de filmes, do processo 

cinematográfico, do que com determinado autor ou obra.  Vai à essência 

da questão cinematográfica, à reinvenção da linguagem (AVELLAR, 

2007, p. 231-232). 

 

 O trabalho ora desenvolvido pode não ter a ambição de se tornar uma pesquisa 

de vanguarda a respeito do tema literatura e cinema, sobre o qual já foram 

desenvolvidos excelentes estudos, os quais inclusive constam nas referências 

bibliográficas da presente tese, apontando caminhos para pavimentar seu 

desenvolvimento. Entretanto, trata-se de mais uma contribuição para o reconhecimento 
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destes dois expoentes do cenário artístico brasileiro com alcance mundial – Dalton 

Trevisan e Joaquim Pedro de Andrade – cujas obras estão sempre a merecer a 

consideração acadêmica, em virtude do que representam para a literatura e a 

cinematografia brasileiras. 

 Após esta Introdução que procura oferecer uma visão panorâmica da tese, o 

capítulo 1 No front da Guerra conjugal mostra a amplitude das interconexões da 

literatura e do cinema, mediante a simbiose estética proporcionada pelas duas 

manifestações artísticas, tendo como pano de fundo a obra de Dalton Trevisan e a 

filmografia de Joaquim Pedro de Andrade, por meio de suas relações transtextuais. 

A partir desta fundamentação inicial do tema, os próximos capítulos fazem uma 

análise circunstanciada de cada um dos eixos narrativos do filme associados aos 

respectivos contos.  

No capítulo 2 O mal-estar da vida conjugal: Joãozinho e Amália, são abordados 

os conflitos entre os dois personagens, tal como caracterizados nos contos e no filme. 

Amália vive submissa a seu marido autoritário, numa relação que reforça os princípios 

da sociedade patriarcal, na qual a mulher é domesticada sob opressão e violência. 

Entretanto, o jugo patriarcal haverá de cair a qualquer momento. No caso, a morte de 

Joãozinho representa a chegada de uma nova era a ser comemorada mesmo para quem 

tenha o sorriso vazado por dentes cariados.  

No capítulo 3 O direito de corromper: Dr. Osíris, verifica-se a tipificação do 

advogado voltado para a corrupção, como símbolo do cinismo que costuma ocorrer na 

sociedade patriarcal e que constitui moto contínuo no panorama político brasileiro. Seu 

escritório é um espaço reservado para o herói perpetrar toda espécie de artimanhas, 

tendo como fachada o direito que, entretanto, é exercido sempre em benefício dos seus 

interesses. 
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No capítulo 4 As peripécias de um amante inveterado: Nelsinho, caracteriza-se o 

vampirismo erótico do personagem, adquirindo no filme a figura de um performático 

sexual com um toque de abjeção. Tal como o vampiro da Transilvânia, o herói está 

sempre em busca da próxima vítima, mas nesta trajetória é também vampirizado, pois 

no contexto destas histórias a reciprocidade é uma constante, na comemoração da 

vitória e no amargor da derrota. 

Já o capítulo 5 Outras fronteiras da intermedialidade na obra de Dalton 

Trevisan relata as demais manifestações artísticas baseadas na obra do autor, desde o 

cinema, como ocorrido no episódio Mocinha de luto do filme Um uísque antes... e um 

cigarro depois, bem como a transmutação de contos realizada para a representação 

teatral, potencializando ainda mais o universo narrativo do autor. Os textos de Dalton 

Trevisan dispõem de diálogos, situações, personagens e outros ingredientes que os 

alinham entre aqueles que mais se prestam a uma releitura dramática. Há riqueza de 

marcas nestes textos que permitem principalmente a encenação melodramática e 

tragicômica, por sinal dois gêneros que enfatizam as peculiaridades do estilo do autor.  

Nas Considerações finais são feitos comentários gerais sobre a tese 

desenvolvida, com os quais o autor manifesta sua posição sobre o tema estudado e sobre 

a contribuição efetiva do Doutorado em Estudos de Literatura para seu 

desenvolvimento, além de sugerir perspectivas para a continuidade do estudo. 
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1 NO FRONT DA GUERRA CONJUGAL 

 

 

O livro A guerra conjugal reúne 30 contos de Dalton Trevisan com os quais é 

possível apreender, como numa grotesca declaração de princípios, a percepção do autor 

diante das multivariadas situações geradas no relacionamento homem versus mulher. 

Ao girar o caleidoscópio das histórias com o roçar das páginas do livro, o leitor vai se 

deparar com os joões e as marias se digladiando em peripécias mescladas de amor e 

ódio, que vão da mais canina fidelidade à mais descarada traição; que esbarram nos 

interditos das convenções sociais prestes a implodir o curso das paixões; que disfarçam 

a violência sexual na obrigatoriedade dos deveres conjugais; que provocam a solidão a 

dois vivida sob o mesmo teto. Com esta sucessão de fatos pautada na ironia do destino, 

o autor esboça o quadro caótico vivenciado por quem respondeu “sim” para aquela 

pergunta cabalística no rumo da ilusória felicidade, quando deveria ter dito “não” ao 

desajuste e ao sofrimento. 

Não à toa, o casamento e seus desdobramentos formam um dos temas mais 

dramatizados, seja na literatura, no teatro ou no cinema, em razão da instabilidade 

emocional, entre outros motivos, que frequentemente assola o relacionamento do casal, 

ao transitar das delícias do namoro para a crueza do dia a dia feito de compromissos e 

obrigações. Daí o clima tenso que gera as escaramuças reportadas por Dalton Trevisan 

em A guerra conjugal e em outros textos de sua lavra. No acesso ao livro torna-se 

impossível escapar ao leitor a capa e a contracapa numa formatação que instiga sua 

curiosidade: há uma sequência de sete fotos em preto e branco dispostas como numa 

fotonovela semelhante às que havia nas revistas dos anos 1960, tais como Capricho, 

Grande Hotel e outras. É significativa esta alusão à fotonovela, pois, funcionando como 
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um trailer das aventuras que serão lidas, também passam uma conotação, ao mesmo 

tempo, irônica e melodramática dos contos e de seu conteúdo. 

O par romântico é formado por um casal na intimidade da alcova pós-nupcial, no 

clima do “enfim sós”, vivendo aquele momento lânguido em que é ensaiado o caminho 

para a cama. À proporção que trocam carícias, vão se livrando de suas roupas: ele de um 

terno de casamento; ela de um longo vestido de noiva, véu e grinalda. O figurino do 

casal, pela quantidade de peças amontoadas na cadeira, sugere tratar-se de uma cena 

clicada no início do século XX. O cenário, onde se destaca uma cadeira estofada e uma 

cama com cortinado, reforça o anacronismo da história. O desalinho do quarto, a partir 

da quarta foto, sugere a dinâmica e o frenesi do casal, no desejo de se encaminhar logo 

para a lua de mel. A última foto frustra o voyeur, pois apenas mostra o corpo da mulher 

ainda de combinação e meias claras, semiescondida pela cortina da cama, onde o 

homem parece estar. Em contraponto à sugestiva cena, há uma legenda acima das 

quatro fotos da contracapa com os dizeres “as mil e uma batalhas da minha, da tua, da 

nossa Ilíada doméstica” que, juntando-se ao título da capa – “A guerra conjugal” –, 

pressupõem ironicamente a efemeridade deste momento lírico a se transformar, dentro 

em breve, numa acirrada disputa doméstica. 

Boris Kossoy, ao tratar das questões envolvidas com a recepção da imagem 

durante a construção da interpretação, considera o seguinte: 

A fotografia estabelece em nossa memória um arquivo visual de 

referência insubstituível para o conhecimento do mundo.  Essas 

imagens, entretanto, uma vez assimiladas em nossas mentes, deixam de 

ser estáticas, tornam-se dinâmicas e fluidas e mesclam-se ao que somos, 

pensamos e fazemos.  Nosso imaginário reage diante das imagens 

visuais de acordo com nossas concepções de vida, situação 

socioeconômica, ideologia, conceitos e pré-conceitos (KOSSOY, 1999, 

p. 45). 

 

 Com todos os ícones sugeridos pela cena idílica – um casal em começo de lua de 

mel –, o título do livro e a subsequente legenda contrariam o romantismo subjacente, a 
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partir da ressignificação das imagens, na iminência de uma “Ilíada doméstica”. Se o 

épico de Homero narra o sucesso grego na Guerra de Troia, a conotação, desde a capa 

do livro, é de que seu conteúdo trata mesmo é das refregas do cotidiano amargo da vida 

conjugal, que está no imaginário do leitor, apagando assim o ilusório sublime da noite 

de núpcias.   

André Luiz Joanilho e Mariângela Peccioli Galli Joanilho são dois historiadores 

que se debruçaram sobre uma vasta bibliografia envolvendo a Literatura e a História, 

para estudar os aspectos culturais da fotonovela. Durante o estudo, tiveram condição de 

constatar a má vontade com relação a este veículo de comunicação de massa:  

Quando [um crítico de arte] se dispõe a fazer algum estudo sobre esse 

tipo de bem, é para desqualificá-lo, caso das revistas femininas 

populares que recebem frequentemente a pecha de subliteratura ou 

simplesmente, não literatura, não merecendo sequer uma análise dos 

seus princípios narrativos, estéticos e estilísticos (JOANILHO; 

JOANILHO, 2008, p. 531). 

 

E o rosário de desqualificações é vasto, como: “anestésico da consciência 

popular”, “subproduto da literatura”, “subgênero”, “produto de massa”, “histórias 

açucaradas e quase monotemáticas”, “alienante” e outras (JOANILHO; JOANILHO, 

2008, p. 531; 532; 533). Porém a fotonovela continua sendo consumida por uma vasta 

parcela do público leitor, uma vez que os círculos intelectualizados estão perdendo o 

controle sobre a massa, principalmente diante da formação de um gosto popular cada 

vez menos tutelado. Segundo os pesquisadores,  

A fotonovela permite a reinvenção da narrativa e coloca o leitor como 

produtor e não como simples receptor. Cabe, no entanto, reparar que, 

para facilitar o reconhecimento e modificar narrativas, a estrutura da 

trama deve ser simplificada, ampliando as possibilidades de leitura 

(JOANILHO; JOANILHO, 2008, p. 538-539).  

 

Terá sido esta possibilidade que animou o ilustrador a definir a capa e a 

contracapa com este tipo de design, atingindo plena coerência com a proposta de Dalton 

Trevisan em proporcionar uma leitura acessível e coparticipante, mediante a 
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identificação com as tramas. Desta forma, a capa e a contracapa funcionam  não apenas 

como um invólucro artisticamente bem cuidado para os contos, mas também articulam a 

antecena dos dramas a serem narrados por Dalton Trevisan, fulcrados no pensamento de 

Freud: 

As provas da psicanálise demonstram que quase toda relação emocional 

íntima entre duas pessoas que perdura por certo tempo – casamento, 

amizade, as relações entre pais e filhos – contém um sedimento de 

sentimentos de aversão e hostilidade, o qual só escapa à percepção em 

consequência da repressão (FREUD, 1976, p. 128 – grifos desta tese). 

 

Sem a intenção de generalizar, nota-se que a aversão e a hostilidade são 

inerentes ao relacionamento conjugal e aparecem muitas vezes reprimidas, podendo 

extravasar a qualquer momento. Nos contos trevisanianos permanecem à flor da pele 

dos personagens e visceralmente envolvidas nas tramas atravessadas por uma 

ambivalência de sentimentos. Amor e ódio se entrecruzam inopinadamente, pois na 

essência melodramática não serão soterrados pelas convenções sociais. Baseando-se no 

mote destes relacionamentos conflituosos é que Joaquim Pedro concebe seu filme. 

Entretanto, a proposta do cineasta não se restringe ao conteúdo sociopsicológico do 

tema, pois este é um front que se estende a outras trincheiras da realidade brasileira, 

conforme estabelece no seu depoimento: “O avançado [para o cineasta] é assumir o lado 

moderno do cinema, que é justamente a possibilidade de se comunicar com a massa. 

Isso implica em se assumir todos os valores culturais, sociais e políticos que possam ser 

transmitidos por esta forma de comunicação” (ANDRADE, 1978, p. 123).  

Com este posicionamento, Joaquim Pedro destoa do lado mais intelectualizado 

do Cinema Novo, que foi um movimento de capital importância para a cultura 

brasileira, vindo para revolucionar o panorama da cinematografia no país entre os anos 

1960 e 1970, como relata Ismail Xavier:  

Foi, sem dúvida, o período estética e intelectualmente mais denso do 

cinema brasileiro. As polêmicas da época formaram o que se percebe 
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hoje como um movimento plural de estilos e ideias que, a exemplo de 

outras cinematografias, produziu aqui a convergência entre a “política 

de autores”, os filmes de baixo orçamento e a renovação da linguagem, 

traços que marcam o cinema moderno, por oposição ao clássico e mais 

plenamente industrial (XAVIER, 2006, p. 14). 

 

Porém, o Cinema Novo, apesar de sua pujança, ficou relegado ao 

autoisolamento, quando se dedicou a produzir filmes cuja recepção só era acessível a 

intelectuais e a estudantes, em virtude da alta complexidade de suas mensagens. O 

distanciamento da proposta era tão grande com relação ao grande público que Pedro 

Simonard relata uma história ouvida do cineasta Maurice Capovilla.  Entre 1961 e 1962, 

Capovilla era encarregado de um cineclube montado no Sindicato dos Trabalhadores da 

Construção Civil de São Paulo. Ao longo de sua existência, o cineclube exibiu uma 

série de filmes clássicos do cinema mundial, tentando despertar o interesse dos 

trabalhadores por um cinema de reconhecida qualidade, mas a presença era mínima. 

Quando foi apresentado um documentário mostrando a construção de um dique na 

Holanda, o público afluiu, simplesmente porque se tratava de um filme com o qual os 

operários se identificavam, por lidar com um tema que tinha a ver com seu cotidiano 

(SIMONARD, 2006, p. 42-43).  

O relato de Maurice Capovilla é ilustrativo da dificuldade de muitos cineastas 

que lideraram o movimento em promover aproximação com o público em potencial, 

prejudicando inclusive seu acesso mais amplo ao mercado exibidor brasileiro, apesar de 

seu reconhecimento no exterior, especialmente em polos de irradiação cultural, como a 

França, por exemplo. Logo, a acessibilidade pretendida por Joaquim Pedro foi também 

uma das guerras em que teve de se empenhar para realizar seu filme dentro dos 

parâmetros do Cinema Novo, porém com viés adequado à ampla comunicação: 

O problema não é comunicar, mas fazer que as pessoas aceitem estas 

comunicações, que participem deste projeto, porque o filme não se 

completa sem isso. Faz parte fundamental da proposta do filme este tipo 
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de diálogo com independência crítica entre a plateia e o filme 

(ANDRADE, 2010). 

 

Fica nítido o propósito do cineasta em construir uma ponte entre a produção 

cinemanovista e a recepção do grande público, adotando uma postura diferenciada 

dentro do próprio movimento, pois “todo discurso crítico começa pela crítica do 

discurso – no cinema, a análise política justa começa pela discussão das próprias 

condições (sociopolíticas e materiais) da prática cinematográfica como „prática 

significante‟ (expressão de Julia Kristeva)” (XAVIER, 2005, p. 162). Para Joaquim 

Pedro a prática significante do Cinema Novo passava pela “reconciliação do 

modernismo político e estético com o apelo popular da bilheteria” (STAM, 2008, p. 

433).  Não que se desse fundamental importância ao retorno econômico das produções, 

mas era preciso tornar a mensagem acessível, a fim de que o movimento cumprisse com 

um dos seus objetivos programáticos, que era a conquista do público, em detrimento do 

cinema hollywoodiano e industrializado. Tal façanha já havia sido conquistada com 

Macunaíma (1969) recuperando a estética chanchadística para alegorizar efetivamente a 

situação brasileira nos diversos aspectos culturais e políticos. 

As batalhas travadas na complexidade cotidiana das relações entre homens e 

mulheres, conforme reunidas nos contos de A guerra conjugal, serviram para Joaquim 

Pedro pensar a temática a ser adotada no filme, a ponto de inspirar seu título, além de 

fazê-lo encontrar no restante da obra de Dalton Trevisan outros contos na mesma linha 

de abordagem. Com tema semelhante, Ingmar Bergman criou o excelente Cenas de um 

casamento, inicialmente como um seriado em seis episódios apresentados em 1973 na 

televisão sueca e mais tarde transformado num dos filmes mais comentados da 

cinematografia mundial. 
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A trama envolve os personagens Johan (Erland Josephson) e Marianne (Liv 

Ullmann), casados há dez anos e pais de duas meninas. Os nomes dos protagonistas, 

próximos de João e Maria dos contos trevisanianos, constituem mera coincidência. O 

casal leva uma vida confortável, ele é professor e ela, advogada na área de direito de 

família. A harmonia familiar os leva a serem entrevistados pela jornalista Palm (Anita 

Wall) para relatar os detalhes do sucesso de seu casamento. 

Num jantar com o casal Peter (Jan Malmsjö) e Katarina (Bibi Anderson), ambos 

bebem demais e começam a fazer acusações recíprocas numa intensa discussão, apesar 

das tentativas de Johan e Marianne para os acalmar. Este fato funciona como um insight 

para os protagonistas e, a partir daí, começa a cair a máscara de casal modelar. Num 

passeio em casa de amigos, Johan revela ter uma amante muito mais jovem que ele, 

cujo nome é Paula, e que ia separar-se de Marianne para ir morar com ela em Paris. O 

título do episódio em que acontece a cena – a arte de empurrar problemas para baixo do 

tapete – dá a dimensão da crise: o casal vivia representando uma felicidade aparente 

como quem estivesse cumprindo a expectativa da sociedade sobre seu comportamento. 

Não havia autenticidade na relação.  

Para Roberto Acioli de Oliveira, a sequência tem algo a ver com a vida real de 

Bergman, que se apaixonou por outra mulher e abandonou a esposa, indo para Paris 

com a amante. Segundo o autor, “o cineasta confessou que esta sequência saiu de dentro 

dele como se estivesse expulsando algo, toda a série Cenas de um casamento se irradia 

a partir dela” (OLIVEIRA, 2014). Mais uma vez, a arte imita a vida. 

Embora frustrada, Marianne agora enverga a máscara de mulher forte e 

resolvida, que pode superar o trauma da separação e se envolve em outro 

relacionamento. Desiludido com Paula, Johan volta a encontrar Marianne, tenta reatar o 

relacionamento, mas ela nega. Num outro momento, Marianne e Johan vão a um 
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escritório de advocacia para assinarem os documentos para a efetivação do divórcio, 

mas ele se recusa a fazê-lo. Marianne mantém relações sexuais com o ex-marido, mas 

depois alega que era apenas para experimentar se ainda tinha algum sentimento por ele. 

Diante da frieza demonstrada por ela, ambos discutem violentamente e Johan acaba por 

agredi-la. Ao fim e ao cabo, os papéis do divórcio são assinados. Vale a pena registrar 

que a maior parte destas cenas são feitas em close, mostrando o grau de intimidade que 

Bergman pretende dar ao ângulo de visão do espectador, fazendo-lhe um coparticipante 

da trama. 

Porém, as convenções burguesas que regem a sociedade não têm nenhum valor 

diante do jogo dramático dos sentimentos e, passado algum tempo, os dois se 

reencontram e se tornam amantes, mesmo estando casados com outras pessoas. O 

coroamento deste novo relacionamento é a comemoração a dois na data que marcaria o 

20º aniversário do seu casamento. Roberto Acioli de Oliveira conclui que “o casamento, 

muitas vezes descrito por Bergman em seu estado burguês caricatural, torna-se cada vez 

menos caricatura e cada vez mais um contrato entre duas pessoas maduras” 

(OLIVEIRA, 2014). Percebe-se que a abordagem de Bergman está vinculada às 

questões emocionais que envolvem o casal. Não à toa, o artigo de Oliveira menciona 

que, após a exibição do seriado, na Suécia aumentou o número de consultas aos 

profissionais que oferecem terapia de casais, enquanto na Dinamarca cresceram os 

índices de pedido de divórcio, mostrando “que as pessoas se sentiram estimuladas a pôr 

um fim em situações dolorosas que poderiam se arrastar indefinidamente” (OLIVEIRA, 

2014). 

No caso de Guerra conjugal, esta visão existencial não é compartilhada por 

Joaquim Pedro. Os conflitos que se sucedem são hiperbolizados e, neste caso, os 

personagens não parecem dispostos à reconciliação, pois prevalece uma visão egoica 
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costurada pelos seguintes fatores, conforme depoimento do próprio cineasta no encarte 

de apresentação do filme: 

A servidão doméstica, o beijo apodrecido, as varizes, a porta aberta, a 

arteriosclerose, o barulho da boca, o erotismo de cozinha, a 

concupiscência senil, os tapas na gorda, o delírio da carne em flor, a 

cama dentada, o voyeurismo necrófilo, a decoração de interiores, o sexo 

em dúvida, a bronquite asmática e mesmo o triunfo final da prostituição 

[..] (ANDRADE, s/d, p. 1). 

 

Portanto, o universo a ser focalizado pela objetiva de Joaquim Pedro tem uma 

densidade diferente do enfoque de Bergman, pois abrange outros aspectos da 

miserabilidade humana que extrapolam os conflitos de Cenas de um casamento. Daí a 

necessidade de abrir seu ângulo de visada para outros livros de Dalton Trevisan para 

compor o filme, além de A guerra conjugal, ficando o roteiro com o seguinte plano 

esquemático, dentro dos seus três eixos narrativos:  

Quadro 1: Contos selecionados por Joaquim Pedro de Andrade  

para o filme Guerra conjugal 

 

        PERSONAGENS 

LIVROS  

(1ª edição) 

   JOÃOZINHO 

          & 

     AMÁLIA 

 

OSÍRIS 

 

NELSINHO 

Novelas nada 

exemplares (1959) 

A sopa  A velha querida 

Cemitério de Elefantes 

(1964) 

Dia de matar porco  O roupão 

O vampiro de Curitiba 

(1965) 

 Menino caçando 

passarinho 

Cafezinho com sonho 

Na pontinha da orelha 

As uvas 

Desastres do amor 

(1968) 

Alegrias de cego  Chapeuzinho vermelho 

A guerra conjugal 

(1969) 

 

Cena doméstica O anjo da perdição
1
 

Os mil olhos do cego 

 

O Rei da Terra 

(1972) 

 

Sonho de velha 

Eis a primavera 

 

Minha querida 

madrasta 

 

 

Fonte: Depoimento de Joaquim Pedro de Andrade publicado no blog Contos do Brasil. 

 

                                                           
1
 A história surge no filme fundida com a do conto Mocinha de luto, do livro TREVISAN, Dalton. Desastres 

do amor. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974, p. 15-21 que, entretanto, não foi 
mencionada por Joaquim Pedro de Andrade. 
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Tomando por base esta estruturação, Joaquim Pedro pôde fragmentar os contos e 

articular a ação dos personagens ao longo da narrativa cinematográfica, dando-lhe uma 

consistência sintática com alternância dos episódios.  Por meio da interposição dos 

fragmentos realizou uma fusão bem-sucedida dos contos, criando uma disposição 

apropriada para a sequenciação dos planos, que vem ao encontro do pensamento de 

Sergei Eisenstein: 

Do mesmo modo, um personagem (tanto num texto quanto na 

interpretação de um papel), para produzir uma impressão 

verdadeiramente viva, deve ser construído diante do espectador, durante 

o curso da ação, e não apresentado como uma figura mecânica com 

características a priori.  

No drama, é particularmente importante que, no curso da ação, seja não 

apenas construída uma ideia do personagem, mas também que seja 

construído, seja “formado mentalmente”, o próprio personagem 

(EISENSTEIN, 2002, p. 22 – grifos do original). 

 

 

Para transformar o texto original de Dalton Trevisan em imagens, foi preciso que 

Joaquim Pedro criasse uma “cadeia de representações” (EISENSTEIN, 2002, p. 22), a 

fim de os personagens construírem a percepção dos espectadores a partir da 

representação dos atores, no desvelamento dos diálogos, no seu jogo de cena, na 

gesticulação e em outros aspectos que o inscrevem também no papel de narrador. Já a 

câmera exerce função narrativa, quando “focaliza, comenta, recorta, aproxima, expõe, 

descreve. O close up, o travelling, o „panoramizar‟ são recursos tipicamente narrativos” 

(ROSENFELD, 1970, p. 31). Portanto, a transmutação fílmica implica uma nova 

produção, a partir de uma superposição de fases em que a narrativa de Guerra conjugal 

instaura uma temporalidade do aqui/agora desrealizadora da sequência adotada nos 

contos originais. Por outro lado, entende-se que a narratividade do cinema (METZ, 

2006, p. 60) possa dialogar com a obra de Dalton Trevisan pela profusão e sucessão das 

imagens a que recorre o narrador, no sentido de mobilizar a recepção interativa do 
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leitor.  Portanto, a imagem é o ponto de interseção entre a linguagem literária e a 

cinematográfica.  

A propósito da diferença entre o linguístico e o cinematográfico, Adalberto 

Müller discute a questão da adaptação, revelando que, em muitas oportunidades, o 

assunto tem sido tratado de maneira extremamente superficial. Alguns críticos partem 

do pressuposto de que é preciso conhecer antes a obra literária e que a adaptação sempre 

será inferior ao filme. Trata-se de um preconceito muitas vezes gerado pela falta de 

preparo de quem esteja muito obcecado pela pureza inconteste do texto literário 

(MÜLLER, 2008, p. 50). O preconceito ainda mais se agrava quando se pretende que o 

filme seja considerado à imagem e semelhança do livro que o originou. Há alguns 

exemplos bastante ilustrativos de realizações malsucedidas por conta dessa 

subordinação incondicional. Para ficar apenas na cinematografia nacional, pode ser 

lembrada a versão de Grande sertão: veredas (1965), realizada pelos irmãos Geraldo e 

Renato dos Santos Pereira. A dupla pretendia representar o romance de Guimarães 

Rosa, um dos maiores cânones da literatura brasileira, por meio de uma produção que 

pudesse abranger todo o efeito mágico implementado pelo livro. 

O projeto envolveu um elenco do que havia de melhor no cast de atores 

nacionais, como Maurício do Valle, Jofre Soares, Milton Gonçalves, Sonia Clara e 

outros. A música ficou a cargo do maestro Radamés Gnatali. Com tais credenciais, o 

filme criou uma enorme expectativa na crítica e no público.  Entretanto, a realização se 

revelou desastrosa, quando os diretores transformaram o grande épico da literatura 

nacional numa grande cavalgada pelo interior, talvez tentando seguir ao pé da letra as 

lutas entre os jagunços de Zé Bebelo e seus inimigos, sempre permeada da presença dos 

cavaleiros e suas montarias. Logo, o excesso de zelo para mostrar uma pretensa 

fidelidade ao enredo do livro acabou por enredar os cineastas. 
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Robert Stam alerta que a crítica discriminatória considera que o cinema causa 

infidelidade”, “traição”, “deformação”, “violação”, “vulgarização”, “adulteração” e 

“profanação” à obra literária (STAM, 2008, p. 19). Esses epítetos são muito comuns em 

críticas que partem do pressuposto de o livro ser melhor que a adaptação fílmica.  O 

próprio autor afirma que a adaptação rasa e total é impossível, pois a interpretação de 

um texto literário implica leituras diversificadas e, por extensão, dá margem a 

adaptações variadas. Daí o fato de se questionar até mesmo a propriedade do termo 

adaptação, preferindo sua substituição por “tradução, realização, leitura crítica, 

dialogização, canibalização, transmutação, transfiguração, desempenho, significação, 

encarnação, transmogrificação, transcodificação, desempenho, significação, reescrita, 

detournement” (STAM, 2008, p. 21).  Estes termos dão uma dimensão diferenciada à 

adaptação, que foge da exigência extemporânea da fidelidade e instaura o dialogismo 

intertextual. 

Também é trazido por Robert Stam (2008, p. 21-22) para esta linha de 

abordagem o conceito de transtextualidade, proposto por Gérard Genette em 

Palimpsestos (1982), e entendido como “tudo aquilo que coloca um texto, manifesta ou 

secretamente, em relação a outros textos”. A análise das relações transtextuais dos 

contos de Trevisan com o filme Guerra conjugal ocorre com a tipificação apresentada 

adiante. 

A intertextualidade significa a relação estabelecida entre diferentes textos.  É a 

copresença entre dois ou vários textos. Manifesta-se por meio de citação, da alusão, do 

plágio (apropriação da autoria de um texto, sem mencionar quem é seu verdadeiro 

autor). A intertextualidade é fértil em Guerra conjugal, especialmente nos diálogos 

encenados, quando se reproduz a secura verbal que caracteriza o discurso-vampiro 

observado por Berta Waldman nos contos: 
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[...] o autor elegeu o caminho da formalização que compõe perfeita 

analogia com a matéria que trata, a ponto de constituir o discurso 

vampiro, isto é, a narrativa cuja meta é o silêncio, espaço onde as 

pessoas se destroem, onde os vampiros vivem. Apontando para a 

palavra única, para a pausa, Dalton Trevisan constrói no discurso a 

imagem que conta ela mesma a história que pretende se apagar, 

desaparecer, para deixar em seu lugar simplesmente o que designa e, 

desse modo, quem sabe, relevar com maior ênfase, sem a mediação da 

palavra, a realidade vampirizada (WALDMAN, 1982, p. 13 – grifos do 

original). 

 

 

Conforme mostrado no quadro comparativo do início deste capítulo, a inter-

relação utilizada por Joaquim Pedro para articular os contos durante a montagem da 

narrativa cinematográfica pertence a esse tipo de enfoque. Adalberto Müller explica que 

“o conceito de intertextualidade parece estar ligado a uma vertente de pensamento [...], 

onde o paradigma central é a relação de significação, e os essenciais são o signo, o 

discurso, o texto” (MÜLLER, 2008, p. 48).  A estruturação esboçada no quadro 

replicando uma montagem futura se alinha à relação de significação proposta por 

Müller: criar um texto pré-fílmico a ser consolidado por meio do roteiro, que se 

articulasse com o texto original, porém sem o compromisso de manter fidelidade a este 

último. 

Com a paratextualidade se estabelece a relação de um texto com outros 

componentes que o acompanham. É representada pelos títulos; prefácios; posfácios; 

notas de rodapé, na margem do texto e finais; ilustrações etc. No cinema costuma 

manifestar-se nos cartazes, nas resenhas, no making-off dos filmes, nas entrevistas com 

os diretores e atores etc.  

A paratextualidade despertada por Guerra conjugal tem a ver também com a 

iconografia gerada a partir do lançamento do filme. Jaguar, que é um cartunista muito 

presente no marketing cultural brasileiro, criou um cartaz para a divulgação do filme. A 

gravura simboliza um casal num raivoso bate-boca, no qual as setas arremessadas de um 

lado e de outro, como mortíferos perdigotos, representam a troca de farpas entre os 
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casais em conflitos constantes. A aparência dos bonecos – o homem com a barba por 

fazer e careca; a mulher com bobes no cabelo – mostra a situação crítica a que ambos 

chegaram, trocando as armas da sedução pela agressão mútua.  Conforme será visto 

adiante, o cartum é um ícone em que se encaixa o episódio de Joãozinho e Amália, casal 

que vive às turras, trocando agressões, a ponto de a velha ameaçar seu antagonista com 

uma espingarda.   

Na metatextualidade, se estabelece uma relação crítica que pressupõe a união de 

um texto a outro por meio de comentários. É como ocorre quando determinada obra 

gera comentários críticos, análise escrita ou audiovisual, como na presente tese. Para 

reportar a metatextualidade, vale observar que o próprio filme exerce uma relação 

crítica em confronto com a sociedade brasileira. O espectador se identifica com 

situações e comportamentos que lhes são familiares, muito próximos do cotidiano de 

cada indivíduo ou vivenciados por ele mesmo. Outro aspecto que remete à 

metatextualidade de Guerra conjugal é a abordagem de Sergio Botelho do Amaral, cujo 

texto Guerra Conjugal: uma batalha de Joaquim Pedro de Andrade faz parte do corpus 

desta tese, ao reconhecer no filme de Joaquim Pedro uma crítica ao movimento 

Tradição, Família e Propriedade (TFP) que, durante os anos 1970, defendia de maneira 

autoritária os valores da burguesia então inscritos no seu próprio título, oferecendo 

“outra possibilidade de leitura relacionada com o sistema repressor e a ideologia que o 

sustentou” naquela época (AMARAL, 1997, p. 128). 

Na arquitextualidade há a relação do texto com o estatuto a que ele pertence 

como, por exemplo, os gêneros literários. Na produção cinematográfica, a definição de 

gênero costuma influir na expectativa do espectador pelo filme. A taxonomia de gênero 

é uma classificação delicada, diante do fato de as narrativas modernas não tenderem a se 

enquadrar univocamente por rótulos que restringem o alcance de sua mensagem. A 
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classificação por gênero, em função dessa área cinzenta provocada por todo o amálgama 

das múltiplas mídias envolvidas na produção artística, tem sido pouco a pouco 

substituída pelo conceito de polifonia, mais coerente com a diversidade cultural.  Na 

polifonia, segundo Bakhtin, “o autor torna-se o orquestrador de discursos independentes 

e mutuamente relativizantes” (apud STAM, 2008, p. 256).  Logo adiante, o conceito é 

ainda mais esclarecido: “Para Bakhtin, a polifonia refere-se à coexistência em qualquer 

situação textual ou extratextual, de uma pluralidade de vozes que não se fundem numa 

consciência única, mas que gera um dinamismo dialógico entre elas” (STAM, 2008, p. 

419). 

Com base nas relações arquitextuais, percebe-se que Guerra conjugal se 

caracteriza como um filme polifônico, pois encerra situações diversas que se deixam 

perpassar pela comédia, pelo tragicômico, pela crônica de costumes, dos dramas do 

cotidiano, das tragédias familiares e outros aspectos com que queira dialogar, tornando-

se extremamente limitador o rótulo dentro de um só gênero. O autor assim esclarece 

esse aspecto: 

Em termos históricos e de gêneros, tanto o romance quanto o filme têm 

consistentemente canibalizado gêneros e mídias antecedentes. [...]. O 

cinema foi trazendo esta canibalização ao seu paroxismo. Como 

linguagem rica e sensorialmente composta, o cinema, enquanto meio de 

comunicação, está aberto a todos os tipos de simbolismos e energias 

literárias e imagísticas, a todas as representações coletivas, correntes 

ideológicas, tendências estéticas e ao infinito jogo de influências no 

cinema, nas outras artes e na cultura de modo geral (STAM, 2008, p. 

24). 

  

A hipertextualidade trata de toda a relação que une um texto atual, chamado de 

hipertexto, que transforma, modifica, elabora ou amplia um texto anterior, denominado 

de hipotexto. Percebe-se que, nesta relação, Guerra conjugal se revela um hipertexto 

dos contos de Dalton Trevisan constantes no mencionado quadro comparativo.  Aqui 

vale chamar a atenção para o caráter inovador implementado por Joaquim Pedro, 
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quando forma o hipotexto com diversos contos retirados dos seis livros prospectados. 

Luciano Ramos, crítico do Jornal da Tarde, comenta de maneira oportuna a parceria 

que regeu a relação hipertextual em Guerra conjugal: 

Os contos são justapostos e às vezes fundidos ou amputados. Às vezes 

contribuem com uma frase ou apenas com um clima. Como se as 

palavras de Trevisan significassem notas musicais, Joaquim Pedro 

elabora um roteiro numa espécie de partitura, perfeitamente 

harmonizada ao espírito do escritor (RAMOS, s/d, p. 7). 

 

Diante da fundamentação oferecida pelas relações transtextuais entre a literatura 

e o cinema, se reconhece uma contribuição muito mais enriquecedora para o estudo de 

suas interconexões do que a superada preocupação investigativa em apartar uma arte da 

outra, conforme será constatado na análise a ser desenvolvida nos próximos capítulos, 

tendo em vista que “uma adaptação não é tanto a ressuscitação de uma palavra original, 

mas uma volta num processo dialógico em andamento. O dialogismo intertextual, 

portanto, auxilia-nos a transcender as aporias da „fidelidade‟” (STAM, 2008, p. 21). 
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2 O MAL-ESTAR DA VIDA CONJUGAL: JOÃOZINHO E AMÁLIA 

 

Os clichês constituem um dos recursos mais presentes na obra de Dalton 

Trevisan e dentre eles desponta com significativa frequência a convivência tempestuosa 

de casais cuja morbidez de relacionamento os deixa no limiar do ódio recíproco, da 

mágoa constante e da infelicidade crônica, manifestados nas escaramuças diárias 

encenadas em mútuas agressões.  Conforme reporta Pascoal Farinaccio (2008, p. 237-

247), em análise comparativa dos contos de Trevisan com o filme Guerra conjugal, há 

alguns recursos estilísticos que fundamentam a estética do contista.  O uso sistemático 

de clichês, que reduz a subjetividade do narrador, é um desses traços, trazendo no bojo 

das experiências relatadas um travo de déjà vu para conquistar a cumplicidade do leitor, 

pois muitas delas são identificadas no cotidiano. Terão sido estes clichês um motivo a 

mais para que Joaquim Pedro resolvesse selecionar os contos do autor para compor os 

episódios dos inefáveis Joãozinho e Amália, personagens de seu filme Guerra conjugal. 

Os protagonistas deste eixo narrativo são caracterizados por fenômenos 

psíquicos de casais longevos numa simbiose deteriorada pela violência. O 

relacionamento de Joãozinho e Amália representado no filme é permeado por um 

ambiente conturbado, no qual prevalecem as cenas de ciúme doentio do marido 

autoritário, papel complementado pela esposa que, à primeira vista, se faz de submissa, 

mas cujo caráter ambíguo de seu comportamento deixa também entrever uma 

resistência surda a seu algoz.  Buscando uma leitura psicanalítica desta recorrência, vale 

lembrar a postulação freudiana sobre as três fontes de sofrimento que ameaçam o 

indivíduo: o próprio corpo, por já nascer condenado à decadência e à dissolução, não 

podendo evitar os sinais de advertência formulados pelo sofrimento e a ansiedade; o 

mundo externo, quando se volta contra o indivíduo, com seu potencial destrutivo; o 

relacionamento interpessoal, o mais penoso de todos, pois “tendemos a encará-lo como 
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uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não possa ser menos fatidicamente 

inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes” (FREUD, 1987, p. 25). 

Será mesmo mediante o sofrimento causado pelo relacionamento autodestrutivo 

que se dará a corrosão dos caracteres dos casais em eterna ebulição, exagerando na 

radicalização dos lances melodramáticos que configuram a representação do cotidiano. 

Assim, os casais de idosos que habitam os contos trevisanianos tecem o perfil do que 

significa, na ótica do autor, a longevidade conjugal contaminada pelo conflito em 

potencial, a ponto de se conceber que o estado de permanente beligerância entre eles 

seja paradoxalmente o sentimento que mais os une. É como a compulsão desesperante 

do afogado que acaba arrastando para morte quem lhe tenta levar para a margem. E, 

diante deste dilema, é o caso de se voltar a Freud: “Enfim, de que nos vale uma vida 

longa se ela se revela difícil e estéril em alegrias e tão cheia de desgraças que só a morte 

é por nós recebida como uma libertação?” (FREUD, 1987, p. 40). Esta é uma 

perspectiva que resume o foco dos contos de Dalton Trevisan que compõem este eixo 

narrativo do filme. 

 

2.1 A SOPA 

 

É como transcorre em A sopa, texto modelar com visível propensão para a 

narrativa cinematográfica. A cena se dá na cozinha de uma casa de classe média. Os 

personagens não têm seus nomes declarados, pois o narrador os denomina como o 

homem, a mulher e o filho. O homem entra sem olhar para a mulher, senta-se à mesa, 

enche o prato de sopa – um caldo espesso de feijão –, e começa a tomá-lo ruidosamente. 

O filho não quer jantar, mas é obrigado pelo pai a também ficar à mesa. Constrangido, 

tenta evadir-se da prisão caseira, mas é rispidamente ordenado a permanecer onde está. 
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Enquanto sorve a sopa e mastiga o pão, o homem dá ordens à mulher e a desclassifica 

com palavras duras. Na contracena, a mulher segue costurando cabisbaixa, num 

submisso tableau. Quando já não aguenta mais ser desancada e, diante da insistência do 

marido de que ela também deve se sentar à mesa, a mulher finalmente se manifesta: 

Nada espero da vida. Mas não posso te ver comer. Sei que é triste para a 

mulher ter nojo do marido. Você chupa a colher como se fosse tua 

última sopa, come o pão como se eu fosse te roubar. Não sei o que fiz a 

Deus para esse castigo mais desgraçado. Fui boa mulher, ainda que 

tenha nojo. Lavo tua roupa, deito na tua cama, cozinho tua sopa. Faço 

isso até morrer. Me peça o que quiser. Não que me sente a essa mesa 

com você e tua sopa mais negra (TREVISAN, 1979, p. 135). 

 

 

Aproveitando a oportunidade, o filho consegue escapulir. O discurso da mulher é 

de revolta contra as obrigações conjugais, ao reconhecer a necessidade de se libertar da 

prisão doméstica. A sopa é uma crítica contra a submissão feminina sob o jugo do 

marido autoritário, na sociedade patriarcal, na busca do rompimento desta situação 

indesejada.   

No conto acima sintetizado, o narrador usa o clichê do homem=>autoridade, 

chefe de família, tendo como papel complementar a mulher=>submissão, com prendas 

domésticas, para imediatamente esvaziar a autoridade patriarcal, tema que remete à 

origem escravocrata, ainda não desrealizada totalmente na sociedade brasileira 

(FARINACCIO, 2008, p. 242).   

O narrador se ausenta para deixar os personagens se manifestarem por meio de 

frases curtas e lacônicas, mostrando um clima tenso e irrespirável. No momento mesmo 

em que Maria manifesta nojo pelo marido e não o acompanha à mesa, há uma 

significativa reversão de expectativas, pois é quando enceta o caminho da reação no 

sentido de recuperar sua identidade. 
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2.2 DIA DE MATAR PORCO 

 

Dia de matar porco é um conto cuja trama guarda alguma semelhança com a de 

A sopa, nesta perspectiva do poder patriarcal como justificativa para o assédio violento 

da mulher na relação conjugal dos idosos. Onofre é um septuagenário que se embriaga e 

surra constantemente Sofia, sua esposa, com quem vive num sítio. Tentando fugir dos 

maltratos, a mulher tenta se refugiar na casa de uma das filhas, mas o ancião a ordena a 

retornar ao sítio, pois pretendia matar um porco e ela precisava estar lá para o ajudar no 

preparo da carne. Em casa, Sofia volta a apanhar do marido, mas consegue lutar com o 

velho, fugir e se esconder: 

Onofre agarrou a velha, derrubou no chão e cobriu de socos e pontapés. 

– Outra vez aprenda a ficar em casa e cuidar do teu homem. 

A dona livrou um dos braços e ferrou-lhe as unhas no rosto: 

– Eu ando onde quero e você não me manda. 

A muito custo, Sofia chegou perto da janela e, quando o velho estacou, 

empinando a garrafa para cobrar fôlego, ela subiu no peitoril e se 

deixou cair, rolando no monte de lenha picada. Onofre saiu 

cambaleando: 

– Será que essa cadela fugiu de mim?  

Escondida debaixo da carroça, ouvia-o praguejar e bater a torto e a 

direito com o chicote. 

– É uma grande sorte tua. Se não fugisse, hoje eu dava o fim da tua vida 

(TREVISAN, 1970, p. 77). 

 

 

A cena marca, com toda sua carga de emotividade, a naturalização da violência 

que a aproxima do estilo grand-guignolesco, ao imprimir uma dicção grotesca à 

narrativa popularesca que representa fatos do íntimo conhecimento do público receptor, 

tal como as brigas de casal cuja dramaticidade chega às raias do cômico.  Mas o epílogo 

melodramático ainda estava por vir: Sofia, sangrando abundantemente após a agressão 

contínua do marido, tem a súbita revelação de que ela seria o porco que, na verdade, 

Onofre queria carnear. Entra em casa, arma-se com a espingarda e atira no velho que a 

perseguia:  
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Apesar de embriagado, Onofre estava firme, correndo de um lado para 

outro e estalando o chicote. Então a espingarda explodiu, levantando um 

bando de passarinhos no caquizeiro, e o velho foi ao chão. Era tiro de 

espingarda pica-pau e foi para assustar, mas acertou na barriga de 

Onofre, pois a mulher tinha feito pontaria, apoiando o cano na cerca. 

Ele caiu de costas, meio que se ergueu e voltou a cair. 

– Velha, me acuda. Estou morto, estou atirado (TREVISAN, 1970,      

p. 78). 

 

 

 Assim, a caça se faz caçadora e Onofre jaz, ele sim, como uma fera vencida pelo 

próprio ímpeto com que pretendia atingir a mulher. A cena, pródiga em violência, com 

os corpos dos litigantes feridos e ensanguentados, empresta plasticidade à narrativa, 

como já identificado por Ângela Maria Dias em seus estudos sobre crueldade: 

Cada vez mais, as escrituras acolhem imagens e são por elas plasmadas. 

Não apenas pela mera iconicidade descritiva, mas, sobretudo, nos 

melhores momentos, pela densidade plástica da paisagem que, mesmo 

distante do olhar, renasce, a cada vez, inscrita na espessura da letra 

(DIAS, 2007, p. 22). 

 

 

Conforme observa a autora, a plasticidade da narrativa textual a predispõe para a 

percepção imagética. Nos contos de Dalton Trevisan, este movimento é constante, pois 

a própria estrutura da ministória implica um encadeamento dinâmico das cenas em curto 

espaço dramático, com seus personagens sendo envolvidos num torvelinho de ações. 

Esta mise-en-scène fulcrada na emocionalidade extrema das tramas predispõe à releitura 

fílmica, pois estimula a percepção do leitor, que consegue identificar as imagens 

esboçadas na escritura dentro do seu quadro de referências.  O impacto da cena calará 

ainda mais fundo, à medida que o leitor consegue recriar estas imagens e reinseri-las no 

cotidiano relatado pelo noticiário policial das páginas dos jornais, dos programas de 

televisão ou de rádio. 
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2.3 SONHO DA VELHA 

 

Em Sonho da velha também se manifesta a reação feminina diante dos 

desmandos do pater familias. João vive com a mulher Maria e a filha Zezé. Está muito 

doente e deixa as duas em sobressalto com suas crises e constantes brigas e implica com 

as menores coisas, fazendo inclusive Zezé perder o noivo em consequência das 

interferências do pai.  

Por três vezes o idoso teve a morte anunciada. Da primeira vez, quando estava 

no circo com a mulher e ficou tonto; da segunda, na missa de domingo, quando 

repentinamente ficou gelado; da última, enquanto jogava escopa, sentiu enjoo e foi fatal, 

apesar do socorro da mulher e da filha. Eis a cena do desenlace: 

– Que é isso, João? Acuda, Zezé. O pai não atende. O modo de uns 

soluços... 

Rangia o dente e rolava o olho branco.  

– Eu disse que esse velho não facilitasse. 

Ao vê-lo da porta o médico não deu esperança. 

– Uma pena. Tão de repente. 

– Deus reservou uma boa morte. Doente ia reinar muito.  

(TREVISAN, 1975, p. 91). 

 

O estilo enxuto e direto do narrador empresta uma carga de pragmatismo à cena: 

João é persona non grata para as mulheres, por isso seu falecimento significa mais 

alívio do que perda, pois agora não teriam mais quem as perturbasse. A cena final de 

Maria tingindo de preto três vestidos antigos para serem usados durante a viuvez 

pressupõe não haver qualquer sentimento de comoção: ela mostra estar mais voltada 

para o cumprimento de uma convenção do que compungida pela morte do marido. A 

indisfarçada indiferença pela morte de João se manifesta no sentido de “desbaratar o 

senso comum”, compondo, no caso deste conto, “uma contrapartida inumana de 

disparates” que conduz a trama para o absurdo (DIAS, 2013, p. 63), pois o mais 
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importante de tudo é o benefício a ser auferido com o atual status de viúva: “Sorriu de 

boquinha fechada. Com o velho morto, não merecia uma dentadura dupla?” 

(TREVISAN, 1975, p. 91). 

Ao longo da agonia de João, a destinação para a morte é a resolução mais 

aderente à trama, pois não se denota na atitude da mulher e da filha qualquer resquício 

de piedade por ele, pois, se continuasse “doente ia reinar muito” (TREVISAN, 1975, p. 

91). Este “reinar” além do significado mais evidenciado de “aprontar, brincar” ganha 

também a dimensão de “dominar”, o que é, sobretudo, rejeitado pelas duas mulheres. 

No contraponto à sensibilidade comumente provocada pela morte, tal como é consenso 

das convenções sociais, mãe e filha se regozijam com o falecimento de João. Conforme 

afirma Benjamin, “do ponto de vista da morte, a vida é o processo de produção do 

cadáver” (BENJAMIN, 1984, p. 241).  

É oportuno notar que as falas saem como jorros, sem manifestação emotiva por 

parte de Maria e sua filha diante da morte do patriarca. Há total falta de sentimento 

diante do falecido, que não desperta nenhuma comoção. Na verdade, o cadáver de João 

inaugura uma transformação radical para as mulheres, pois, à medida que “reinava o 

finado (agora em sossego na sala, duas moedas nas pálpebras, pequenino no imenso 

caixão)”, a viúva se preparava para a vida plena, agora livre da carga funérea que lhe 

estreitava os caminhos da existência (TREVISAN, 1975, p. 91).  

 

2.4 ALEGRIAS DE CEGO 

 

Semelhante compulsão relacionada aos interditos provocados pelo poder 

patriarcal ocorre no conto Alegrias de cego. João sofre de cegueira progressiva a ponto 

de não conseguir mais distinguir os conhecidos. Faz de seus os olhos de Maria, sua 
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esposa, que, apesar de lhe dedicar todos os cuidados, é miseravelmente tratada por ele. 

Em seus constantes delírios, o idoso se manifesta furioso com a mulher a quem acusa de 

ser amante do vizinho, mas ao mesmo tempo vive totalmente dependente dela, 

convocando-a nos momentos de aflição. Nutrindo ódio por sua miserável existência, 

acusa o irmão Dondeo, seu procurador, de se apropriar dos dividendos auferidos com os 

negócios. Radicalmente apegado à materialidade, está sempre desconfiado de que 

alguém vem lhe extorquindo os bens. Apenas a irmã Lula recebe dele alguma 

consideração. 

Na escuridão de sua insanidade delirante, João intui a presença de seu pai e mãe 

já falecidos, além de outras pessoas que gravitam em torno dele intencionando roubar 

seus pertences. Sua esposa também é reduzida a um bem patrimonial, haja vista o 

epílogo da ministória, quando manifesta ao irmão o sentimento de posse sobre ela, 

comparando-a a um cachorro: 

  Pediu ao irmão uma corrente grossa de amarrar cachorro. 

- Para que, João? 

- Não conte a ninguém. 

- Tem cachorro, você? 

- Prender a Maria na cama. Toda noite vai com o macho (TREVISAN, 

1974, p. 11). 

 

 

O ciúme doentio de João consiste no único resquício para se manter ativo em sua 

precária existência. O comportamento delirante radicaliza sua inconformidade com a 

cegueira, à medida que deseja enxergar além dos limites que lhes são impostos pela 

deficiência. Maria é o anteparo vazado por este olhar doentio e resta a João fazê-la 

prisioneira na própria casa, pois assim terá como garantir a única propriedade a não lhe 

escapar do controle. A mulher não é apenas a prótese para João adquirir o sentido da 

visão, mas também o instrumento para canalizar a pseudorrecuperação da saúde 

perdida, enganando-se na ilusão de estar “rijo e lépido, vangloria-se do coração de 

moço, tem dormido muito bem – o velhinho mais enxuto de Curitiba” (TREVISAN, 
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1974,  p. 10). Esta imagem narcisística consiste na forma de Pedro viabilizar o apego ao 

fiapo de vida que pouco a pouco se esvai pelo gradual apagamento da luz dos seus 

olhos. Ao se render ao sacrifício de aturar as impertinências do velho, Maria é 

coadjuvante, pois mantém sua esfera de pátrio poder, mesmo com o custo de anular a 

própria identidade. 

 

2.5 CENA DOMÉSTICA 

 

Em Cena doméstica, Pedro convive com a esposa Amália, o pintassilgo Chico e 

um gato. O protagonista cultiva um medo doentio da morte e, ao encontrar Chico morto 

na gaiola, parece ter a premonição de que seu dia também está próximo. Daí, adota uma 

série de estratégias para se apegar à vida: “Visitava os cemitérios e lia a inscrição dos 

túmulos. Cruzava o corredor dos hospitais e detinha-se nas portas com o nome dos 

doentes: „Este não sou eu‟, repetia, „este não sou eu‟” (TREVISAN, 1970, p. 115). A 

veemência com que busca se convencer do fato de continuar vivo fá-lo resistir à doença 

crônica de que é acometido: “Nu, diante do espelho, examinava a inchação da barriga, 

onde os borborigmos corriam, e dirigia-se ao corpo com voz aliciante” (TREVISAN, 

1970, p. 115). 

A morte paira ameaçadora sobre a cabeça de Pedro e, ao mesmo tempo, se torna 

motivo para nutrir o medo doentio por sucumbir a ela. Evita tudo que lembre sua 

presença: nas funerárias, os caixões são urnas sob medida para seu tamanho; as flores 

que enfeitam a mesa são as mesmas que evocam o cheiro predominante nos velórios; as 

moscas que voam em seu entorno lembram aquelas que teimam em pousar no corpo frio 

dos cadáveres. 
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E este medo, levado às últimas consequências, é transformado em ódio, que 

acaba canalizado à Amália. Apesar de sua subserviência, Pedro a mantém trancada em 

casa, de onde só tem permissão de sair para ir à missa ou para acompanhar o enterro de 

parentes. A mulher é acusada de ladra, apesar de ter pegado dinheiro para as despesas 

da casa. Quando o dinheiro é devolvido, Pedro rasga a nota e arremessa os pedaços no 

rosto de Amália. Um beijo que lhe foi dado por Ângelo, irmão de Pedro, no dia do 

casamento é também uma das razões do ciúme doentio que vem perdurando ao longo de 

toda a vida conjugal. 

Agonizando no leito, Pedro consegue mais uma vez livrar-se da morte pelos 

cuidados que lhe dedica a mulher, além de lhe providenciar atendimento médico. 

Paradoxalmente, logo em seguida, Amália adoece e, após breve período de sofrimento, 

vem a falecer. 

Neste conto se evidencia o fatalismo irônico de Dalton Trevisan, quando 

preserva Pedro, em detrimento da cristianização de Amália. É a vitória da vilania sobre 

a virtude, revertendo a expectativa do leitor: Pedro é quem mais teme a morte, mas 

consegue finalmente superá-la, enquanto Amália vai sucumbindo aos poucos, como se 

estivesse sendo vampirizada pelo marido, até o desfecho final.  

 

2.6 EIS A PRIMAVERA 

 

É no conto Eis a primavera que se radicaliza a fraqueza masculina, que vem 

desequilibrar definitivamente o poderio masculino na relação conjugal. Como a maior 

parte dos contos de Trevisan, a narrativa se estrutura como um ligeiro haicai, porém 

com conteúdo de intensa dramaticidade. João, desenganado pelos médicos, sai do 

hospital para morrer em casa, numa agonia que dura três meses marcados por gritos de 
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dor e sofrimento. O mau cheiro das feridas e das fezes inunda o quarto onde jazia o 

doente, despertando o nojo de sua mulher Maria e da filha e aprofundando o sentimento 

de decadência do pater familias. 

Somente seu irmão, Pedro, surge para ajudar a aplacar as dores, administrando-

lhe analgésicos, aplicando a sonda, trocando-lhe a roupa de cama e o pijama. Quando o 

irmão se ausentava, João ficava abandonado no quarto, envolto no fedor que exalava de 

seu corpo, tornando-o cada vez mais repudiado pela mulher e pela filha. A partir do 

terceiro mês de sofrimento, Pedro decidiu dormir no quarto do irmão para lhe dar 

melhor assistência. 

Para evitar despesas com o marido, Maria não chamou um médico, nem lhe 

aplicou a injeção de morfina recomendada pelo hospital. Prevendo a morte para breve, 

tratou de tingir de preto o vestido mais velho de que dispunha, para não ter de comprar 

outro, a fim de cumprir o luto convencional da viuvez. 

Em sua última noite entre os vivos, João pede ao irmão: “Depois que eu... Não 

deixe que ela me beije!” Evita falar a palavra “morrer”, num canhestro mecanismo de 

defesa. Já nos últimos estertores, a mulher entra no quarto e abre a janela para arejar o 

quarto. O sol invade o cômodo, ofuscando o moribundo: “Era o primeiro dia da 

primavera” (TREVISAN, 1975, p. 22). 

Eis a primavera se estrutura sobre o que Anna Stegh Camati denomina de “uso 

encantatório da palavra” (CAMATI, 2006, p. 67), na qual cada cena criada pelo 

narrador encerra em si a força textual que predispõe o jogo cênico, sendo desnecessárias 

modificações substanciais para que esteja apta à dramaticidade. Embora a leitura de 

Camati se refira a Pico na veia, outro conto visceral de Dalton Trevisan, o encantatório 

de Eis a primavera reside justamente na sua capacidade de provocar o imaginário do 
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leitor a partir do impacto causado pela trama: o abandono dos doentes terminais à sua 

própria sorte, como se fosse um fardo pesado demais. 

Não à toa, Décio de Almeida Prado aproxima a temática dos contos de Dalton 

Trevisan e de Rubem Fonseca à expressividade estética e social da dramaturgia de 

Nelson Rodrigues, principalmente pela “valorização da vulgaridade” (PRADO, 2003, p. 

130). De fato, os contos trevisanianos são habitados por personagens que parecem ter 

saído das crônicas da coluna rodrigueana A vida como ela é do extinto jornal Última 

Hora. Nestes contos é exposta a face ambígua da moral burguesa perpassada pelo 

exagero melodramático que muitas vezes chega às raias do grotesco. 

Por outro lado, em Eis a primavera, os dois institutos que regem a civilização – 

o de proteger os homens diante da força da natureza e o de ajustar os relacionamentos 

mútuos – são postos em xeque (FREUD, 1997, p. 37). Maria e a filha privam João de 

qualquer sinal de afeição, de qualquer regra civilizatória, à medida que têm de conviver 

com o mal-estar de sua lenta deterioração. Em antítese, Pedro se move pela compulsão 

do amor fraternal, é um arquétipo da preservação familiar, reforçada pela presença do 

retrato da mãe defunta. Esta ilação freudiana encontra eco no que observa Anna Stegh 

Camati, quando constata que Trevisan possui especial cuidado na construção de seus 

personagens:  

O autor retrata essas personagens neuróticas, marginais, doentes 

mentais, criaturas tristes e solitárias com a mais sincera compaixão 

humana. Evoca o mal-estar e as desigualdades do mundo ao retratar a 

vida como um ritual antropofágico – um mundo onde as pessoas se 

corrompem movidas pela miséria, desejo ou dinheiro (CAMATI, 2006, 

p. 71). 

 

Considerando-se o destaque dado à construção dos personagens, se reconhece 

em Eis a primavera um melodrama de chave naturalista, ao aproximar o universo 

trevisaniano à cinematografia de Fellini, quando o Vampiro de Curitiba faz questão de 

revelar “as deformações e taras de seus personagens através da amplificação dos 
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detalhes, exagerando certos elementos através do patético e do grotesco” (CAMATI, 

2006, p. 71). 

Quando constrói a mise-en-scène de João em seu leito de morte, emparedado 

num quarto que parece apartado do resto da casa, o narrador agrava a situação do 

personagem em “ambiente magicamente hostil” (BENTLEY, 1997, p. 164). A presença 

constante do filho morto em seu delírio se assemelha a um chamado para o outro lado 

da existência.  

O quarto do doente é a antessala de uma sepultura cuja tampa está prestes a ser 

fechada. Este é o “ambiente magicamente hostil” mencionado por Eric Bentley, 

compondo um cenário que não precisa de descrição detalhada para adicionar 

dramaticidade ao texto.  Resta a janela como ponto de fuga e por ser o único contato 

com o mundo exterior: é dela que vem o trinado da corruíra, o barulho das folhas da 

laranjeira, e o mais desejado de tudo que é o sol. Será ele que vai trazer a esperança da 

sobrevivência, por meio da luz e do calor. 

Pedro atua no contraponto ao desejo das duas mulheres de ver o fim sumário de 

João e se esforça para proporcionar meios de sobrevivência ao irmão. Considera-se 

alegoricamente o quarto em que agoniza o doente como uma sepultura, mas Pedro 

impede que ela se feche definitivamente, desvelando-se em cuidados. Com isso faz ruir 

a barreira de asco e rejeição construída por Maria e a filha. A polarização moral se 

radica entre o bem e o mal nestas duas posições: as mulheres querendo se desvencilhar 

do peso (quase) morto; Pedro assumindo heroicamente a missão de minimizar o 

sofrimento de João rumo à esperança do sol primaveril.  

A primavera é a alegoria da revivescência, o momento em que se abre um novo 

ciclo de vida, aspiração maior de João, enquanto vê, em delírio, o filho morto fazendo-

lhe continência, como se o estivesse convocando a fazer parte do seu mundo. Como 
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lembra Sérgio Paulo Rouanet, “os personagens morrem não para poderem entrar na 

eternidade, mas para poderem entrar na alegoria” (ROUANET, 1984, p. 40). 

A estrutura da narrativa é outro aspecto que aproxima a escritura do viés 

cinematográfico. O narrador subverte totalmente a sequência da trama, dando um cunho 

de simultaneísmo às ações, quando inicia o conto anunciando a morte e o sofrimento de 

João diante da frieza da mulher: “João saiu do hospital para morrer em casa – e gritou 

três meses antes de morrer. Para não gastar, a mulher nem uma vez chamou o médico.” 

(TREVISAN, 1975, p. 19). Assim como um lead de matéria jornalística, o prólogo põe 

o leitor a par da situação antagônica a ser vivenciada ao longo do conto. A partir daí, a 

fala dos personagens e algumas intervenções do narrador vão construindo a ambiência 

do quarto feito túmulo como o set de filmagem onde se desenvolve o enredo. 

 

2.7 A RELEITURA FÍLMICA: JOÃOZINHO E AMÁLIA 

 

Guerra Conjugal, o filme, a contrapelo da convivência beligerante do 

intramuros familiar que o título sugere, se inicia por uma cortina musical que evoca uma 

modinha suave, cujos acordes transmitem sensação de paz e tranquilidade. Além disso, 

uma delicada guirlanda de flores emoldura a tela, enquanto se inscrevem os créditos 

iniciais, como se fosse um pano de boca idílico. Joaquim Pedro mostra sua veia irônica 

à medida que, com esta antecena, prepara a plateia para uma novela melíflua. Mas a 

sequência dos episódios logo virá contrariar as possíveis expectativas repassadas de 

romantismo por parte do espectador menos atento. 

 Contrariando o ambiente harmonioso da abertura, o primeiro choque não demora 

quando a câmera penetra a casa de Joãozinho e Amália para descortinar um plano-

sequência que impacta a cena com a aridez do relacionamento entre os dois idosos. O 
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homem rebate com palavras ofensivas toda e qualquer iniciativa de Amália em se 

aproximar do marido. Deflagra-se um clima de ciúme doentio e retardado por um beijo 

que Amália teria dado no irmão de Joãozinho há mais de quinze anos. O rosário de 

impropérios continua, com Joãozinho acusando a mulher de lhe roubar dinheiro. 

Quando está à mesa, reclama da comida. No leito conjugal, a idosa é submetida a 

cerrado inquérito no intuito de fazê-la confessar a suposta traição. Para enfatizar a 

relação conflituosa dos dois idosos, Joaquim Pedro dirige cenas em que  

a câmera na mão caminhando junto aos personagens [deflagra] uma 

ambientação realista e composições estudadas, uma decupagem 

construída sobre planos mais abertos e não subjetivos, uma autonomia 

narrativa à câmera dentro da diegese em planos-sequência dinâmicos, 

ambiguidade na caracterização dos personagens e quebra de 

continuidade (GRAÇA, 1997, p. 100). 

 

 Com base na constatação de Marcos da Silva Graça, observa-se que Joaquim 

Pedro se vale de recursos estéticos para imprimir à narrativa a insustentabilidade do 

desenlace da cena, afastando qualquer possibilidade de um final previsível para os 

embates entre Joãozinho e Amália. A turbulenta convivência entre os personagens anula 

reciprocamente sua individualidade: para Joãozinho existir, tem de haver a presença de 

Amália e, para que ambos sobrevivam, há que ocorrer as brigas encarniçadas no seu 

cotidiano. 

 Quando o campo de batalha se amplia para o quintal, a câmera se esforça para 

acompanhar a refrega e expandir a visão do espectador, agora não mais restrita às 

paredes toscas da casa e, sim, ampliada para um espaço no qual homem e mulher se 

igualam na perseguição: ele com um porrete a fim de a agredir, ela com uma espingarda 

com a qual atira em direção ao marido. Joãozinho cai agonizante, mas Amália 

desmascara o fingimento, pois o tiro teria sido para o alto. 

 No episódio que encerra a participação da dupla grotesca, Joãozinho arqueja no 

leito de morte, enquanto Amália é enquadrada em close pela câmera exibindo uma 
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gargalhada diabólica, pondo à mostra seus dentes apodrecidos, antegozando a liberdade 

que está por vir. O último desejo de Joãozinho é expresso num pedido tragicômico ao 

filho: “Olha, quando eu morrer, não deixa ela me beijar”. A repetição da frase enfatiza, 

num último esgar, o desfalecimento do algoz ante a resistência da mulher, numa 

reversão de papéis dos dois personagens, Amália agora feita vilã, por se comprazer com 

a agonia da morte iminente do marido. 

 Diante da transmutação realizada por Joaquim Pedro se reconhece sua 

sensibilidade no aproveitamento dos lances mais pungentes no sentido de dar à narrativa 

fílmica o viés melodramático evidenciado nos contos. Arnaldo Franco Júnior alinha 

entre os dispositivos-matrizes da estética trevisaniana a função crítica da repetição, na 

qual reconhece “tanto um traço funcional e econômico como uma racionalidade que se 

aproxima da racionalização na produção da arte” (FRANCO JUNIOR, 2004, p. 201). O 

cineasta se apropria desta tendência à racionalização para criar em Joãozinho e Amália 

uma caracterização ontológica que pudesse traçar o perfil fragmentado dos personagens 

nascidos da trama textual. Assim, os personagens cinematográficos de Guerra conjugal 

nada mais são que a síntese dos personagens dos contos dos quais foram pinçados, com 

as vilanias e os heroísmos veiculados na ambiência literária. 

Na montagem dos episódios do eixo narrativo de Joãozinho e Amália, constata-

se a iniciativa de Joaquim Pedro em decompor a trama de Cena doméstica em 

segmentos menores e os intercalar com partes dos demais contos. Pascoal Farinaccio 

descreve assim a artesania do cineasta: 

Não surpreende, contudo, o aproveitamento mais detido do conto em 

questão [Cena doméstica], pois o relacionamento de Pedro (Joãozinho, 

no filme) e Amália, aí descrito, revela como nenhum outro as cargas de 

violência, egoísmo e impiedade que marcam a “guerra conjugal” sob 

moldes patriarcais. E o fato de se tratar, no caso de um relacionamento 

de pessoas idosas, adverte o leitor-espectador da perdurabilidade 

inevitável do conflito quando não questionado em suas bases de 

sustentação (FARINACCIO, 2008, p. 243). 
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 A oportunidade que leva ao amálgama dos personagens trevisanianos resultante 

no Joãozinho e Amália do filme é proporcionada justamente pela repetição das situações 

vivenciadas por eles nos contos selecionados. Na verdade, Joaquim Pedro pinça as 

características dos personagens literários, faz sua combinação e, num processo de 

bricolagem, recria o sintagma Joãozinho e Amália, adequando-o à transmutação fílmica, 

com todos os ingredientes indispensáveis à dosimetria melodramática: 

O primeiro procedimento [a acumulação] configura a repetição levada 

às últimas consequências, na qual frases, comportamentos e manias 

idiossincráticas dos personagens se acumulam literais ou por meio de 

paráfrases, no transcorrer das intrigas até o limite do insuportável. E 

justamente esta exacerbação de limites gera o segundo procedimento – a 

intensificação – como uma espécie de círculo vicioso dinamizado em 

torvelinho, capaz de provocar, irritar, desconcertar ou frustrar o 

receptor, afinal ávido por um sentido qualquer possível de sustentar ou, 

ao menos, disciplinar o nonsense dominante e a geral extrapolação de 

todas as expectativas (DIAS, 2013, p. 26-27). 

 

 

 O processo criativo descrito por Ângela Maria Dias como pertinente ao estilo 

rodrigueano também encontra campo na estética deste episódio, no qual a permanente 

guerra conjugal entre os idosos é deflagrada por agressões recíprocas, tornando o clima 

doméstico insuportável e o ambiente irrespirável. Se há uma aparente predominância 

masculina nestas contusões e fraturas expostas, logo ela é suplantada pela estratégia 

feminina, na qual prevalecem a resistência passiva, a reação igualmente violenta e o 

comportamento ambíguo, exasperando ainda mais o antagonista. 

 Assim, Joaquim Pedro incorpora a ironia de Dalton Trevisan no tratamento do 

confronto entre marido e mulher, numa dicção acessível para o grande público. A saga 

de Joãozinho e Amália proporciona, então, uma sintonia melodramática na qual os 

contos (no reino da literatura) e o filme (na nação da cinematografia) se desvelam numa 

relação simbiótica para equacionar a moralidade avessa ao comumente consolidado na 

sociedade patriarcal. A corrosão da virilidade desencadeia a derrocada moral do macho 

afogado nas próprias angústias e eternas dúvidas, diante do vezo cultural criado e 
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acalentado por ele próprio – o eterno medo da infidelidade conjugal e da impotência, em 

todos os sentidos. A desmoralização masculina descamba para a perda da hegemonia 

doméstica, uma das obsessões mais reiteradas nos contos de Dalton Trevisan e 

inteiramente captada por Joaquim Pedro de Andrade neste eixo narrativo.   
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3 O DIREITO DE CORROMPER: DR. OSÍRIS 

 

 Desde a formação do país como nação, o bacharelismo tem sido um dos traços 

mais marcantes da cultura brasileira.  Munidos de um diploma de nível superior, muitos 

dos atores da sociedade se valem da autoridade do seu saber especializado para auferir 

as vantagens que lhes são facilitadas pelo título de doutor. Sérgio Buarque de Holanda, 

em Raízes do Brasil, expõe as veias abertas deste traço cultural, embora não seja uma 

patologia exclusiva do país: 

De qualquer modo, ainda no vício do bacharelismo ostenta-se também a 

tendência para exaltar acima de tudo a personalidade individual como 

valor próprio, superior às contingências. A dignidade e importância que 

confere o título de doutor permitem ao indivíduo atravessar a existência 

com discreta compostura e, em alguns casos, podem libertá-lo da 

necessidade de uma caça incessante aos bens materiais, que subjuga e 

humilha a personalidade. [...] O que importa salientar aqui é que a 

origem da sedução exercida pelas carreiras liberais vincula-se 

estreitamente ao nosso apego quase exclusivo aos valores da 

personalidade (HOLANDA, 1995, p. 157). 

  

Na leitura de Joaquim Pedro sobre a obra trevisaniana, o personagem 

representado pelo Dr. Osíris expressa a idiossincrasia do bacharelismo brasileiro. Da 

configuração do advogado corrupto e corruptor emana a crítica ao conhecimento 

jurídico distorcido intencionalmente para viabilizar intenções escusas.  Paradoxalmente, 

o imaginário coletivo devota uma quase sacralização ao saber jurídico, diante do 

emaranhado de leis, dispositivos herméticos, processos extremamente burocratizados 

etc., que o torna acessível apenas para os iniciados. 

A dificuldade de entendimento dos complexos princípios da ciência jurídica pela 

maior parte das pessoas proporciona a muitos profissionais do Direito seu exercício de 

maneira inescrupulosa nos casos sob sua responsabilidade.  A frequência com que o 

tema é abordado dá oportunidade a que o cinema veicule frequentemente estes deslizes. 

Apenas para lembrar um caso bem evidente, vale citar O mentiroso (1997), de Tom 
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Shadyac, cujo título original é Liar, liar, vocábulo propositalmente aproximado a 

lawyer, designativo de advogado.  No filme, Fletcher Reed (Jim Carrey) exerce a 

advocacia com base num rosário de mentiras, totalmente naturalizadas pelo ambiente 

em que vive.  Ao soprar as velas de aniversário, o filho Max manifesta o desejo de que 

Fletcher passe pelo menos 24 horas sem mentir. O desejo do jovem acaba por ser 

atendido, mas acarreta uma série de confusões para o pai, quando teria de defender 

Samantha Cole, acusada de adultério, que reivindica bens do ex-marido, numa 

intrincada disputa de divórcio.  Na perspectiva de Fletcher, a mentira seria fundamental 

para sensibilizar o juiz do caso, mas o advogado simplesmente não a consegue articular. 

A atitude costumeira de Fletcher, com uma fala toda fundamentada na mentira, 

produz uma tipologia que o aproxima da recriação de Joaquim Pedro de Andrade para o 

personagem Dr. Osíris, cujo discurso, eivado de falsidade, só encontra produção de 

sentido quando consegue convencer a vítima a cair em sua armadilha de sedução. O 

dilema de Fletcher, que passa pela terrível síndrome de ser verdadeiro pelo menos por 

um dia, não é vivenciado pelo advogado trevisaniano, empenhado em enredar a vítima 

com sua verbosidade, sancionada pelo discurso jurídico. 

Neste direito de corromper, por meio da figura prototípica do Dr. Osíris, o 

literato e o cineasta se unem para um esboço caricatural do bacharelismo aético e 

interesseiro, que, em situações muito frequentes, serve apenas para atender quase 

exclusivamente os mencionados valores da personalidade (HOLANDA, 1995, p. 157).  

Entre outros, estes são os aspectos que formam a simbiose entre a obra de Dalton 

Trevisan e o filme de Joaquim Pedro a serem enfocados durante a abordagem do 

presente capítulo. 
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3.1 MOCINHA DE LUTO
2
 

 

 Neste conto o narrador se ausenta, para que o diálogo entre os personagens possa 

fluir livremente ao curso da trama. A personagem que empresta título ao conto 

demonstra aparente fragilidade, característica que, entretanto, é desconstruída ao longo 

da história. É frequente no universo trevisaniano a caracterização da mulher indefesa 

que, entretanto, reverte esta imagem de fragilidade por uma ação mais consequente ao 

longo da trama. Para José Carlos Avellar, esta criação imagética é um dos fatores de 

aproximação entre a literatura e o cinema: 

O que se tem a contar, conta-se nas imagens, não através delas. A 

imagem não ilustra o que foi pensado em termos literários: não 

reproduz, produz. Produz uma imagem em movimento que, como toda 

imagem cinematográfica, se refere também a algo que não está ali 

dentro dela, pelo menos não em primeiro plano. [...]. As imagens não 

são só um meio de ver a ação que nelas retrata: são a ação (AVELLAR, 

2013, p. 38). 

 

 

 É nesta contextualização imagística que se esboça o retrato de Maria: uma jovem 

ressentida pela perda recente da mãe, vestida de luto, recendendo uma aura de mistério 

que a leva a ser desejada pelos homens. Numa de suas poucas intervenções, o narrador 

comprime num relato reduzido a “desdita” da mocinha de luto, agravando ainda mais a 

imagem do desamparo em que a deixou o ex-noivo: “Maneiroso, fala mansa, ia vê-la no 

portão. E do portão passou para a varanda e, como noivo particular, instalou-se no sofá 

da sala” (TREVISAN, 1974, p. 15-16). 

 A ironia atinge a ideologia pequeno-burguesa de avaliar o caráter de alguém 

pelos sinais exteriores: João é jogador de futebol, o que significa um futuro brilhante 

pelas possibilidades oferecidas pelo esporte, extremamente valorizadas no Brasil e no 

exterior. O fato de possuir uma reluzente motocicleta também abre a perspectiva de 

                                                           
2
 Este conto surge no filme fundido à história Anjo da perdição, que será analisado adiante. 
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auferir ganhos que proporcionem o luxo. Estas valiosas qualidades dão a impressão de 

que João é um excelente partido e, com estas credenciais, consegue rapidamente seu 

intento de conquistar a confiança de Maria. 

 A sátira se instaura na narrativa, quando Maria, abandonada pelo noivo, recorre 

ao apoio de três instâncias de maior apreço no imaginário coletivo: a medicina, a 

religião e o direito.  O médico diz-lhe que não está grávida, mas recomenda-lhe dar 

continuidade à vida sexual. O frade capuchinho, seu confessor, a aconselha a tornar-se 

freira.  O Dr. Osíris, consultado para lhe oferecer respaldo jurídico na responsabilização 

do noivo evadido, tem outras ideias para consolar a jovem. A vã filosofia aplicada dos 

três expoentes das ciências, que deveriam ser fidedignas, mas se revelam cada vez mais 

opacas, deixa Maria ainda mais atônita.  

 Vale notar que a premissa de que advogado é como padre, surgindo como se 

fosse uma epígrafe para o conto, suscita um diálogo tortuoso para o Dr. Osíris conhecer 

detalhes do ocorrido entre Maria e o ex-noivo, para, assim, poder “aconselhar” 

convenientemente a moça. O resultado da conversa os leva a se enredarem na paixão: 

Maria girou rápida e cingiu-lhe os braços no pescoço, a beijá-lo no rosto 

e depois furiosa na boca. Surpreso, afastou o braço, com o cigarro na 

mão. Beijos gulosos, metade gemidos, metade mordidos – deixou cair o 

cigarro no tapete. Ela rilhava os dentes, esfregando-se toda, insinuando 

a mão sob a camisa: um botão espirrou longe (TREVISAN, 1974, p. 

20). 

 

 

 Nestas imagens a sinestesia contribui para construção da mise-en-scène do 

clímax da ministória, evidenciando as múltiplas sensações vividas pelos personagens. O 

narrador imprime uma dinâmica sui generis à cena, na qual a concisão não impede os 

múltiplos efeitos sugeridos (“braços no pescoço”; “cigarro na mão”; “gemidos”; 

“mordidos”; “cigarro no tapete”; “rilhava os dentes”; “um botão espirrou longe”).   Aqui 

a iniciativa do Dr. Osíris acaba superada pelo desvario de Maria que, dominando a cena, 

abandona a auréola da mocinha de luto, desamparada e infeliz. As cenas de tórrido 



62 
 

erotismo, com este acúmulo de sensações, remetem a uma sequência de closes 

cinematográficos que despertaram a atenção de Joaquim Pedro para delas se apropriar 

durante a concepção do filme. 

 

3.2 O ANJO DA PERDIÇÃO 

  

 A temática deste conto o aproxima de Mocinha de luto, pois nele contracenam o 

advogado Dr. João e uma jovem, cuja caracterização é dada somente como “a noiva do 

sargento” – o anjo da perdição pelo qual o herói se encanta.  À semelhança do conto 

anterior, o escritório do advogado é o cenário escolhido para as artimanhas da sedução. 

Conseguindo perceber a ironia subjacente, o leitor vai entender que a constância desta 

escolha não é aleatória: para o advogado, o escritório é o local onde a profissão é 

exercida, porém nem sempre orientada por parâmetros éticos. Daí, o local se presta 

também a outras finalidades que não o corriqueiro exercício do Direito.  Tais conexões 

também são percebidas por Berta Waldman, ao identificar a inter-relação das narrativas 

no universo trevisaniano: 

Mas no contexto da obra de Dalton Trevisan, um conto alude a outro, 

quer pela presença das mesmas personagens, quer pela repetição das 

situações, pela estruturação afim, chegando mesmo um a continuar o 

outro, compondo-se, assim, um universo poroso, organizado como um 

jogo de espelhos que, ao invés de constituir e consolidar a identidade do 

objeto refletido, retira-lhe a substancialidade, reduzindo-o a sombra, 

sem dimensão de profundidade. Um conto narra o outro, repete o outro, 

é reflexo do outro, inflete sobre o outro, se autoconsome para, através 

do desgaste constante, constituir-se como o resíduo básico em situação 

de presença plena (WALDMAN, 1982, p. 115).  

 

 

 Esta característica marcante, oportunamente detectada pela pesquisadora, 

estabelece um continuum de ministórias que favorece a (re)montagem da narrativa 

durante a transcriação fílmica, na corporificação dos personagens e na definição das 

situações vivenciadas nos episódios.   O próprio espelhamento do narrado indica a 
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Joaquim Pedro o caminho a ser encetado para amalgamar os textos que vão resultar no 

roteiro.  Comparando o conto O anjo da perdição com o texto de Mocinha de luto, 

verifica-se que o Dr. João é um clone do Dr. Osíris, enquanto a noiva do sargento/anjo 

da perdição se assemelha à Maria, a mocinha de luto.  Marília Scaff Rocha Ribeiro 

percebe na intencionalidade de o autor recriar personagens e situações semelhantes uma 

poética da repetição na qual se consegue evidenciar duas orientações: 

[...] a primeira é envolver o leitor num mundo do qual ele vai, aos 

poucos se sentindo participante íntimo, por já se sentir familiarizado 

com o texto e poder por vezes até mesmo antecipá-lo. 

                                    [...] 

A segunda consequência dessa reescritura constante é que é conferido à 

obra estatuto de texto cíclico, interminável, cuja continuidade não se dá 

como uma evolução que pressupõe um progresso e uma supressão do 

que ficou para trás, mas como uma reiteração monotônica de todo um 

universo quase mítico que se reparte nas várias coleções de contos 

(RIBEIRO, 2011, p. 13; 14). 

  

Tal como na narrativa anterior, a noiva do sargento negaceia a entrega do corpo, 

ma non troppo, alegando ser moça direita e lembrando ao Dr. João seus deveres de 

homem casado e com filhos.  Entretanto, seu discurso debilmente moralista de nada 

adianta para afrouxar o cerco da sedução.  Logo, é na senda desta poética da repetição 

que se depara com o desfecho já sabido: a prosa envolvente do sedutor, entremeada de 

intermináveis elogios, parece ser irresistível.  

Embora o narrador se ausente para deixar o Dr. João completamente livre para 

prosseguir no êxtase da conquista do “anjo perdido do céu” (TREVISAN, 1987, p. 55), 

a noiva do sargento desce das nuvens para também se revelar expert nas artes da 

sedução, articulando um discurso inconstante em que não responde as perguntas do 

advogado e ainda devolve outros questionamentos evasivos, criando uma aura de 

mistério cada vez mais estimulante, tal como ocorre nos seguintes diálogos: 

- Você é virgem, anjo? 

- Certo que sou. Nem o doutor tinha o direito de perguntar. O senhor é 

pai, não é? Basta pensar nas suas filhas. 
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[...] 

- Quando furou a orelha? 

- Era menina. 

- Dar uma mordidinha no furinho do brinco. É virgem, anjo? 

- Isso não respondo. Que tanto quer saber? O doutor é feliz com sua 

esposa? 

- Sou bem casado. 

- Como é que gosta dela e de mim? Não pode dar certo. 

[...] 

- Fale, doutor. Não pare. Gosto que fale. 

- Desde quando, anjo, gosta de mim? 

- Lá vêm as frases de doutor... Desde o primeiro dia. 

(TREVISAN, 1987, p. 56; 58; 59). 
 

É nesta aparente desconexão entre as falas que se conduz o diálogo, construído 

com a esterilidade das conversas que se apresentam paralelas, mas que se encontrarão 

em algum lugar, pois a arte de Dalton Trevisan repousa “sobre um mínimo de descrição 

e o uso de personagens autossuficientes para dramatizar a ação. [...] A ilusão de uma 

voz narrativa ausente seria ainda aperfeiçoada pelo complexo e engenhoso uso de 

perspectivas e pontos de vista mutantes” (MONTEIRO, 2012, p. 86). Este diálogo de 

surdos constrói uma performance na qual os pontos de vista acabam embaralhados de 

tal maneira que não se distingue mais quem é o(a) sedutor(a) ou quem é o(a) 

seduzido(a):  

- Muito arrependida, doutor. Não devia ter vindo. Uma fraqueza minha. 

Nunca mais acontece. 

- Me beije. Só uma vez. 

- Não me deixe ser fraca, doutor. 

- Eu adoro você, anjo. Vontade de fazer não sei o quê. 

- Tudo, meu bem. Faça tudo. 

- Sua cadela mais querida. É a minha perdição, anjo.  

(TREVISAN, 1987, p. 62). 

 

A intensidade da paixão subverte a figura do anjo, na qual a suposta virgindade 

não é mais um troféu a ser conquistado mercê da resistência.  Com o aumento da 

temperatura da cena, o narrador desafia a imaginação do leitor e proporciona substância 

para o viés cinematográfico. Se a narrativa textual não dispõe da materialidade da 

imagem fílmica e do efeito sonoro que garantissem expressividade enfática à 
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cenarização, a escritura trevisaniana envereda pelo erotismo exacerbado do diálogo e da 

discreta intimidade do ambiente, circunstâncias que, sem dúvida, foram oportunamente 

acolhidas por Joaquim Pedro na fatura de Guerra Conjugal. 

 

3.3 CAFEZINHO COM SONHO 

 

 No conto
3
, o cenário é o escritório de advocacia onde trabalham o Dr. Osíris e D. 

Laura, a copeira que lhe serve cafezinho e sonho. O narrador se ausenta quase que 

inteiramente, deixando fluir a trama no diálogo entre os personagens, à maneira de um 

texto teatral:  

Além disso, enquanto Dalton Trevisan emprega uma forma narrativa 

em que, na maior parte das vezes, parece não existir narrador, por causa 

do seu uso de diálogo e do elíptico, o autor faz com que os seus 

personagens se dramatizem por si mesmos sem uma voz (autor)itária 

(VIEIRA, 2013, p. 163). 

 

 Esta ausência empresta maior dinamismo à narrativa, pois os personagens, com 

autonomia plena, atuam como dois espadachins em estocadas certeiras e defesas 

imediatas: o advogado busca invadir a privacidade da copeira, desvairando uma série de 

perguntas sobre sua intimidade conjugal, à proporção que elogia seu corpo: “A senhora 

tem corpo de menina. Ninguém diria que é casada” (TREVISAN, 2007, p. 29). 

 Na essência da temática trevisaniana são frequentes as potenciais fissuras da 

vida conjugal as quais o herói percorre como se estivesse num campo minado, buscando 

se apropriar delas como um trunfo para suas conquistas.  Em Cafezinho com sonho, o 

elo mais fraco é a situação do marido de D. Laura, relatado como alcoólatra e 

                                                           
3
 Na pesquisa, em vez do conto que originalmente se encontrava no livro O vampiro de Curitiba, foi 

utilizada a versão existente na coletânea TREVISAN, Dalton. Continhos galantes. 2. ed. Porto Alegre: 
LP&M Pocket, 2007, p. 29-33. 
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desempregado.  Mestre na manipulação do discurso, o Dr. Osíris o desqualifica 

impiedosamente para ganhar espaço na afetividade da copeira: 

- O alcoólatra, dona Laura, pode gerar um monstro. É casada de muito? 

- Cinco anos. 

- Quantos filhos? 

- Nem um. 

- Você evita? 

- Acho que nunca deu certo. 

- O nojo não deixa ter filho. É preciso amor. Sabe o que é amor, Laura? 

(TREVISAN, 2007, p. 32). 

 

 

 É evidente a predisposição do Dr. Osíris para o discurso sinuoso de quem lida 

com os embates jurídicos, arena em que a copeira, não afeita a esta linha de 

enredamento, pode sucumbir a qualquer momento. As frases, curtas e interrogativas, 

não proporcionam contra-argumentação, encurralando a interlocutora na sugestão de 

haver insipidez em sua vida familiar. À medida que são formuladas as respostas e 

rebatidas imediatamente, mais se manifesta sua possível carência afetiva, encorajando o 

dom-juanismo do lascivo advogado.    

A escritura de Dalton Trevisan, quando privilegia o diálogo, ganha assim a 

intensidade dramatúrgica que vai expandir o alcance do conto, pois rompe com os 

limites convencionalmente impostos ao gênero. E é neste sentido da consubstanciação 

dramática que D. Laura consegue equilibrar o ímpeto do advogado, no terreno ambíguo 

das fracas negativas e das promessas insubsistentes:  

- Devo tudo ao doutor. Até vergonha de pedir. Difícil lugar para o meu 

marido? Precisa tanto, coitado. Quando não bebe é muito trabalhador.  

- Não prometo, Laura. Tem de ser boazinha, olhe lá (TREVISAN, 2007, 

p. 33). 

 

 

 A narrativa se resume numa sátira da relação entre patrão e empregada que 

extrapola as meras obrigações trabalhistas.  Nada mais coerente na lógica capitalista do 

que a prestação de outros serviços pela copeira, além do cafezinho com sonho, receber 

uma contrapartida mais substancial (o emprego para o marido).  Então, a virtude de 
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mulher casada de D. Laura é relativizada, pois, mesmo sendo egressa dos estratos mais 

humildes, onde costuma haver posições mais conservadoras sobre relacionamentos 

extraconjugais, abre uma perspectiva promissora para o patrão, desde que também 

sejam aceitas suas condições na barganha.  A atitude corruptora não fica adstrita ao 

agente, mas contamina quem convive com ele ou porventura atravesse seu caminho, 

enfatizando a falta de ética que assola as relações de poder, mediante o microcosmo 

representado pelo escritório da advocacia. Este traço cultural que marca a estrutura do 

poder também será relevante no filme dirigido por Joaquim Pedro. 

 

3.4 MINHA QUERIDA MADRASTA 

 

 Não à toa o conto é dedicado à memória do literato e crítico teatral francês Paul 

Léautaud (1872-1956), cuja obra apresenta temática muito identificada com a produção 

trevisaniana, por ser impregnada de histórias de amor, da vida e da morte.  No livro Le 

petit ami, o longevo escritor esboça assim seu autorretrato: “pessoal até o desgosto, livre 

até a afronta, sensível até o ridículo, imperfeito até o excesso” (LÉAUTAUD, 2014).  

 O perfil do homenageado está coerente com o argumento do presente conto, no 

qual o próprio título já pressupõe o que está cristalizado no imaginário coletivo: a 

madrasta é quem exerce o papel de algoz para os enteados. Trata-se de uma crendice 

que se instaura desde os contos infantis, quando a madrasta se representa pelo signo da 

maldade e da antipatia. Então, a expressão “minha querida madrasta” soa pelo menos 

como paradoxal, deixando um travo de ironia a partir de sua proposta. 

 A cena reúne o Dr. Pedro, advogado e amante de Maria, cliente para quem 

providencia o inventário dos bens deixados pelo falecido marido. Completando o 

triângulo amoroso, está João, atual marido da viúva, idoso e adoentado, por isso 
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aceitando passivamente as escapulidas da mulher, a quem considera “A Grande 

Castradora de Maridos” (TREVISAN, 1975, p. 9), conforme segreda ao Dr. Pedro.  

Os encontros entre Dr. Pedro e Maria são marcados pelo exercício de um 

diálogo construído por meio de frases curtas e sincopadas, no simulacro de que vivem 

algo proibido. Entretanto, o que poderia ser um interdito acaba caindo por terra, quando 

prevalece o corpo a corpo da paixão: 

- Já não posso voltar. 

- O inventário ainda não... A senhora tem mão fria. 

- Se eu voltar, doutor... De mim o que quiser. 

Bem que voltou, muito elegante de luva e chapéu. Sujeitos a ser 

surpreendidos pela secretária, agarram-se aos beijos furiosos 

(TREVISAN, 1975, p. 6-7).  

 

 

A extrema condição de absurdidade está por conta da cena em que João procura 

o amante de sua mulher, pedindo que se reconciliasse com ela: “Sem você a casa é um 

ninho de dragões. Não tendo outro, ela briga duas vezes comigo” (TREVISAN, 1975, p. 

10). O narrador conduz a cena sem qualquer resquício de emocionalismo, refundando 

uma lógica de relações conjugais distante do traço cultural da latinidade. Imersa no 

contraditório, a narrativa se desenvolve mediante a fórmula que Eric Bentley denomina 

de “farsa de alcova”, na qual “saboreamos a aventura do adultério, engenhosamente 

exagerada no mais elevado grau, e tudo sem tomar a responsabilidade nem sofrer a 

expiação da culpa” (BENTLEY, 1967, p. 209-210). João é um marido caricatural que 

precisa do amante da esposa a fim de ele próprio poder recuperar a paz doméstica, 

situação paradoxal que chega ao hilário. 

 Entretanto, o modo pelo qual o narrador caracteriza João, como marido 

impotente, portanto potencialmente fadado a ser enganado, é revertido por sua morte. 

Sua figura burlesca assume um caráter revelador, quando seu cadáver jaz na poltrona, 

como se contemplasse o enlace dos amantes, mas provocando a seguinte frase 

exasperada do Dr. Pedro: “Me perdoe, João.  Eu não sabia” (TREVISAN, 1975, p. 10).  
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A confissão diante do morto dá consistência ao significado da qualificação de “A 

Grande Castradora de Maridos” antes segredada pelo recém-falecido, mas somente 

agora compreendida com clareza. 

 Neste conto, o narrador opera como um novelista policial que revive o mito da 

viúva negra, aranha-fêmea que sacrifica os machos com que acasala. No caso, o 

arquétipo soa para o Dr. Pedro como uma sentença de morte anunciada, quando Maria 

deixa escapar: “Meu bem, já podemos casar” (TREVISAN, 1975, p. 10). A fala da 

mulher encerra o conto, mas deixa em suspense o vir a ser, apenas sugerido, que não se 

traduz afortunado para o atual amante e candidato a marido. 

 O cadáver de João nada mais representa senão a alegoria do destino a ser 

palmilhado pelo Dr. Pedro, após ter suas forças exauridas pela amante ninfomaníaca.  O 

contrato nupcial será o cadafalso para o aniquilamento do advogado, dando 

prosseguimento ao enredo já vivenciado pelos maridos anteriores. As cenas relatadas no 

conto propiciam a focalização espectatorial (GAUDREAULT; JOST, 2009, p. 180) 

voltada para a oportunidade especial oferecida pela farsa, a ser convenientemente 

apropriada por Joaquim Pedro na transmutação fílmica:  

[Nós, os espectadores,] protegidos por uma deliciosa escuridão e 

sentados numa cálida segurança, desfrutamos o privilégio de sermos 

totalmente passivos enquanto no palco os nossos mais caros desejos 

inexprimíveis são realizados ante os nossos olhos pelos seres humanos 

mais violentamente ativos que alguma vez brotaram na imaginação 

humana (BENTLEY, 1967, p. 200). 

 

 

 A trama, narrada em flashes curtíssimos, adquire forte carga dramática quando 

veicula a insustentabilidade dos relacionamentos conjugais: o bem amado de hoje será o 

imolado de amanhã, com ferimentos e mágoas que ativam o cotidiano da guerra 

conjugal.   
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3.5 MENINO CAÇANDO PASSARINHO 

 

 O conto é protagonizado pelo advogado Dr. Nelson e sua cliente, D. Olga, de 

quem o marido pretende se desquitar por suspeita de adultério.  Deve-se considerar o 

modo como se conduz a encenação, com diálogo ágil e sincopado, entremeado por 

algumas intervenções do narrador próximas à objetividade do relato jornalístico: 

Passeio no campo, marido, ela e as filhas.  Desde que se negava, 

alegando mal de mulher, o bruto queria agarrá-la à traição.  Atalho no 

bosque, mandou as crianças na frente. Derrubou-a na grama. Com 

gritos, as crianças voltaram, nele batiam com a sombrinha: Não surre a 

minha mãe!  Não afogue a minha mãe! (TREVISAN, 1979b, p. 83 – 

grifos do original). 

 

Vale notar que, neste flashback, a voz narrativa está altamente influenciada pelo 

relato da mulher, cuja versão é obviamente resultado do seu ponto de vista enquanto 

vítima de violência doméstica.  As frases em itálico, atribuídas às crianças, enfatizam a 

carga dramática da cena.  É importante notar esta virtude da estética trevisaniana em 

que o narrador mantém a impessoalidade, à medida que intercambia seu ponto de vista 

com o dos personagens, encampando sua fala, conforme identifica Berta Waldman: 

“Essa relação entre narrador e narrado reproduz, de algum modo, a relação entre o autor 

e a matéria social com que trabalha. Porque elabora a partir de um referente social, o 

autor distancia-se como se falasse de fora” (WALDMAN, 1982, p. 78). 

Na composição da trama, é mantida coerência do triângulo amoroso já 

clicherizado em outros contos: o advogado insinuante, aproveitando-se de sua lide para 

obter favores adicionais da cliente – mulher vitimizada por um casamento infeliz –, e o 

marido a quem se atribui a vilania das agruras conjugais. 

O dístico “advogado é padre, minha senhora. Pode confiar” (TREVISAN, 

1979b, p. 82), já mencionado no conto Mocinha de luto, é componente inseparável do 

cinismo do Dr. Nelson.  A aura religiosa atribuída à profissão é o caminho mais curto 
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para obter a revelação dos mais íntimos segredos como no confessionário, mas a 

absolvição dos pecados será concedida quando a vítima cometer outros a partir dos 

interesses escusos do advogado.  A recorrência com que o narrador faz surgir esta 

aproximação na fala dos advogados instaura uma formulação satírica de dupla intenção: 

a dessacralização do dogmatismo da confissão e a ingenuidade dos devotos por se 

manterem na crença do sigilo do confessionário. 

O status de mulher separada é um incentivo a mais para transformar a relação 

advogado-cliente numa representação sexista sob a capa de um discurso falseado: “Não 

se acanhe. Advogado em serviço não tem sexo” (TREVISAN, 1979b, p. 84).  A 

premissa supostamente científica é imediatamente contrariada pelo narrador quando, 

mediante a fala ambígua do Dr. Nelson, deixa entrever que as questões a serem 

resolvidas não ficarão restritas à área jurídica, como também percebe D. Olga: “O 

homem só faz as coisas por interesse. É esse o preço do homem” (TREVISAN, 1979b, 

p. 85).  E o preço a ser pago pela mulher será seu corpo, vislumbrado como recompensa. 

Porém, no jogo da sedução, a mulher também estabelece regras para a concessão:  

O doutor era influente – não sabia de uma vaga de professora? 

- Já se considere nomeada, dona Olga. 

À saída, ela fez biquinho com o lábio e, estando de salto alto, forçado a 

se pôr na pontinha do pé. 

- Se der, eu vou. Não sei se posso. Eu não devo. 

- Então às cinco? (TREVISAN, 1979b, p. 85-86). 

 

A indecidibilidade do diálogo, marcado por incertezas, é forma pela qual o 

narrador prepara o clímax, no qual a intimidade extravasa a cena, como se estivesse 

sendo captada por uma câmera em close-up, com sucessivos enquadramentos dos 

amantes:  

Deu volta à chave. Ela caiu-lhe nos braços, toda trêmula. Nem falar 

podia, toda assustada. Desabotoava o casaquinho – cuidado, querido, o 

pregador! Ele arrancou a gravata. Aos cochichos – já era hábito. Bem o 

marido tinha razão: a maravilhosa roupa de baixo – sedas e rendas! Aos 

beijos, de pé. Aos beijos, sentados no sofá. Deitados no tapete, rolando. 
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- Quer que morda ou beije? 

- Sim. 

- Beije ou morda?  

- Sim. Ai, sim. Ai, sim. 

- Abra o olho. 

- ... 

- Gema comigo, anjo. Agora.  

O herói gemeu. Ela o acompanhou em tom mais baixo. 

- Ai, ai. Eu morro. 

Estirada no tapete, bem quieta, a combinação azul acima do joelho 

(TREVISAN, 1979b, p. 87-88 – grifos do original). 

 

 

 As respostas arquejantes de D. Olga, desconectadas a priori das perguntas do 

Dr. Nelson, porém numa concordância frenética, estão em justaposição a seu desejo, 

quando abre todas as possibilidades ao amante, com intensa e ilimitada participação. 

Sergei Eisenstein, ao tratar sobre a intensidade das palavras na criação das imagens, 

valoriza o efeito da justaposição: “Esta tendência a juntar numa unidade dois ou mais 

objetos ou qualidades independentes é muito forte, mesmo no caso de palavras isoladas 

que caracterizam diferentes aspectos de um único fenômeno” (EISENSTEIN, 2002, p. 

15).  Na cena, é como se D. Olga estivesse ordenando a si própria o apego ao momento 

e a tudo que ele lhe oferece. Na saída, vivendo ainda as dores e as delícias da 

clandestinidade, os amantes se surpreendem com a presença de mais alguém nas 

proximidades: 

   À saída, assustou-se com o menino trepado na ameixeira. 

- Tem gente aí. 

- Boba. É um menino. 

- Se ele me vê? 

Menino caçando passarinho é cego para o que não for passarinho 

(TREVISAN, 1979b, p. 89). 

 

A imagem do menino que não consegue ver nada além do passarinho a ser 

caçado é o contraponto da veemência com que o Dr. Nelson se aplica na conquista da 

amante. O prazer da caçada para o menino se resolve na ave abatida; o do advogado se 

dissolve em mais uma conquista amorosa. 
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3.6 OS MIL OLHOS DO CEGO 

 

 Este é mais um conto no qual está explícito o sarcasmo diante das convenções 

que insistem em orientar a classe média, especialmente entre aquelas pessoas que são 

ungidas de admiração em seu meio social, como paladinos da convivência familiar e da 

harmonia conjugal.  O narrador vai ao encontro destes valores intrínsecos da burguesia 

e, em sua narrativa quase crônica, desvenda o que está por trás das reputações 

cuidadosamente cultivadas. Desde o título, a narrativa replica o ditado popular “o pior 

cego é aquele que não ver”, indo ao encontro do uso circunstancial do clichê, como 

afirma Berta Waldman: 

O uso do clichê como elemento articulador da linguagem de Dalton 

Trevisan é outro dado que remete ao entranhamento do vazio no corpo 

da narrativa. Fala falida, o molde não remete a um ato individual de 

percepção que se coloca frente a um elemento único da experiência.  Ao 

contrário, ele promove a diluição desses caracteres circunstanciais e 

irredutíveis, anulando a observação original de um objeto específico, 

reorganizando-o sob a forma de estereótipo (WALDMAN, 1982, p. 24-

25). 

 

Tendo Curitiba como pano de fundo, a cena reúne os advogados Pedro e João na 

casa do segundo. Ex-colegas de faculdade, são agora bem-sucedidos profissionais, com 

família constituída e todos aqueles apêndices que compõem o status de uma vida 

equilibrada, dentro dos padrões socialmente aceitos. Entretanto, esta percepção sugerida 

pelo narrador desde o início do conto será posta em xeque quando João manifesta 

insatisfação com o rumo que teve de tomar na vida, na preocupação intrínseca de salvar 

as aparências, em vez de se manter autêntico em suas convicções: 

Na sala em penumbra Pedro vagueia as ideias embaçadas. Sobre a 

mesinha o retrato da mulher e as filhas do amigo. O seu espanto de 

sabê-lo casado. 

- Entre João e Maria ainda prefiro o João. 

Bonitão e sofisticado – o único da classe a frequentar manicura –, fazia 

sucesso com as moças. Eram fáceis demais, posava de misantropo. 
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- Sustento meu nojo da fêmea. Casei por exigência da profissão – e com 

o vício de insinuar a língua por entre os dentes, um bilhete debaixo da 

porta. – Para uma carreira mais brilhante (TREVISAN, 1987, p. 137). 

  

 

E, ao longo da interlocução construída na narrativa, verifica-se que a João é 

concedido completo domínio do discurso, enquanto a Pedro só são dadas poucas 

oportunidades de exercer a fala, assim mesmo sob a tutela do narrador. Diante da 

veemente desqualificação das mulheres por João, como “flor podre”, “cadela molhada”, 

“velha barriga d‟água”, “pernas azuis de varizes”, “da mulher só gosto da nádega” e 

outras (TREVISAN, 1987, p. 137; 138), só resta a Pedro acompanhar o raciocínio do 

outro sem refutá-lo, apesar de contrariado.  Com a flagrante conivência do narrador, são 

desenvolvidos uma avalanche argumentativa e um pleno domínio da cena por parte de 

João. A esta altura, Pedro está debilitado pelo sono e pela bebida servida fartamente 

pelo colega: 

- Meu querido, todo descabelado – e com o dedo grudento afasta-lhe a 

mecha da testa. – Os gregos – não eram os persas? – bem sabiam. O 

velho Sócrates só dormia com um menino nos braços. 

Na penumbra fosforesce o olho de fera noturna. 

- Veja, Don Juan, o coitado, uma bicha que se ignorava (TREVISAN, 

1987, p. 138). 

 

 

 O domínio da fala proporciona a João a iniciativa da ação.  O assédio implica o 

alinhamento às manifestações homoafetivas de célebres personagens históricos que dão 

legitimidade ao seu desejo (não é à toa que convoca Don Juan, seu homônimo em 

espanhol). Pedro esboça resistência, mas é imediatamente interditada pelo narrador, ao 

conceder a primazia ao interlocutor: “Pedro insiste na descrença – Ora, meu amigo... –, 

com a expressão irritada do outro silencia a réplica” (TREVISAN, 1987, p. 138). 

 O silenciamento compulsório de Pedro é índice da ascendência de João, cujo 

discurso autoritário há de prevalecer e forçar o clímax ardilosamente preparado. 

Segundo Berta Waldman, “o discurso-vampiro é exatamente o trabalho de construção 
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do vazio” (WALDMAN, 1982, p. 122 – grifos do original). João articula o “discurso-

vampiro” quando assume a iniciativa de conduzir as falas, deixando o outro acuado, 

sem ação e flutuando no vazio de sua interdição: 

Pedro quer ainda se defender. Não é aquele o tom da conversa entre 

velhos colegas, dois senhores de respeito, pais de família... 

Interrompido por grito de fúria: 

- Cale-se, bicha louca. 

E, perturbado com o que acontece ali a seus pés, afinal se calou 

(TREVISAN, 1987, p. 139). 

 

 

 É mediante a estratégia do silenciamento que o discurso autoritário se impõe 

sobre a tartamudez de Pedro, que se vê enredado, não pela incapacidade de 

argumentação, mas por estar imerso no “estigma do silêncio”, espaço onde prevalece 

quem tem a fala e, portanto, a autoridade (WALDMAN, 1982, p. 22). 

 Os mil olhos do cego significam, com a verve trevisaniana, o contraponto do 

machismo clicherizado nos demais contos nos quais prevalece a picardia do vilão 

sexista na busca da fêmea dissimuladamente indefesa. São mil olhos que deixam 

perceber que a tragicomicidade do fortuito encontro dos dois protagonistas vai além da 

hipocrisia nutrida nos intramuros da casa curitibana para os relacionamentos amorosos 

agora desnudados em sua plenitude.   

 Para Joaquim Pedro, leitor de Dalton Trevisan, a situação contrastante emanada 

pela trama se oferece como uma crônica do contemporâneo, “no seu afinco de 

ridicularizar impiedosamente as fachadas de modernidade visível, de boa aparência e de 

decoro familiar” (VIEIRA, 2013, p. 158).  Daí a escolha do argumento deste conto 

como fecho ideal para o eixo temático no qual o Dr. Osíris pontifica como herói 

inexcedível de várias aventuras amorosas, mas também sucumbe quixotescamente 

diante da armadilha que o destino lhe reserva. 
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3.7 A RELEITURA FÍLMICA: DR. OSÍRIS 

 

 Neste eixo temático, Joaquim Pedro preferiu amalgamar os tipos e as situações 

vivenciadas pelos advogados pícaros superpostos nos contos recém-analisados por meio 

da persona do Dr. Osíris, com a interpretação de Lima Duarte, ator cujo perfil se mostra 

extremamente adequado à representação deste protagonista, envergando os indefectíveis 

terno e gravata, de acordo com a liturgia da profissão, além de vivenciar um 

indisfarçável cinismo. Para Sergei Eisenstein a escolha do ator é crítica, pois  

[...] a interpretação realista de um ator é constituída não por sua 

representação da cópia dos resultados de sentimentos, mas por sua 

capacidade de fazer estes sentimentos surgirem, se desenvolverem, se 

transformarem em outros sentimentos – viverem diante do espectador 

(EISENSTEIN, 2002, p. 21 – grifos do original). 

 

 

 Assim, as aventuras amorosas, a escolha do figurino e do set de filmagem foram 

orientadas por uma coesão afinada com a proposta da mensagem textual, não 

significando aí a execrada fidelidade à obra literária. Sem dúvida, a estética da repetição 

frequente na obra trevisaniana foi o ponto de interseção que contribuiu para a 

transmutação fílmica, especialmente neste eixo temático. Arnaldo Franco Junior 

considera que a repetição é procedimento-mestre de Dalton Trevisan, ao elaborar 

personagens e fábulas em que “reconheçamos em todas os sinais de estereotipia, do 

clichê, da previsibilidade, do automatismo, da ausência de qualquer traço de 

individualidade e originalidade” (FRANCO JUNIOR, 2009, p. 83). 

 A tipificação criada pelo cineasta a partir dos estereótipos concebidos por Dalton 

Trevisan, conforme detectados por Arnaldo Franco Junior, vai ao encontro do 

pensamento de Umberto Eco, no que se refere à sua correlação com o mundo exterior, 

porém com a teatralização dos comportamentos humanos, em vez de sua mera imitação: 
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Temos ação (dramática ou narrativa) quando temos mimese de 

comportamentos humanos, quando temos um enredo, através do qual as 

personagens se explicitam e assumem uma fisionomia e um caráter, e 

quando, sempre através do enredo, toma fisionomia e caráter uma 

situação produzida pela interferência variada de comportamentos 

humanos (ECO, 1970, p. 218 – grifos do original). 

 

 

 O comportamento do Dr. Osíris desperta uma postulação crítica quando se vale 

de sua profissão para as aventuras, tornando o escritório de advocacia uma garçonnière.  

Paradoxalmente, o escritório é o local destinado a se ordenar pelo senso da Justiça, mas 

na visão do Dr. Osíris acaba se destinando a outras utilidades bem aquém do seu real 

propósito.  O espaço diegético do cenário, confinado ao ambiente fechado do escritório, 

vai implicar que o enquadramento das cenas, filmadas em primeiro plano, revele uma 

conotação intimista, clarificando ao espectador as intenções do advogado. Assim, a 

enunciação fílmica vai ao encontro da imagística trevisaniana: o advogado corrupto 

anseia por criar intimidade com sua presa, por meio de investidas diretas ou simuladas, 

sempre através de um convencimento verborrágico, tão habitual à lide jurídica.   

A performance dos atores é significativa para encarnação dos estereótipos 

representados no filme.  Na contracena com a mocinha de luto do conto trevisaniano, o 

Dr. Osíris abre a porta do escritório para a entrada de Maria (Analu Prestes), uma bela 

cliente num vestido negro e transparente, semelhante a um lingerie, e no seu colo cintila 

o pingente representando uma chave. O figurino, por si só, já é convidativo e a 

sensualidade da mulher é ainda mais acentuada pelo close dado pela câmera, quando a 

atriz se senta com as pernas cruzadas. 

O diálogo entre os protagonistas aumenta a tensão erótica da cena. A moça, com 

voz melíflua, revela ter sido desonrada pelo ex-noivo que agora pretende casar-se com 

outra pessoa. Por isso, exige reparação na Justiça.  A revelação desencadeia no herói um 

desmedido interesse pelo caso, despejando sobre a interlocutora um cerrado 

interrogatório sobre as circunstâncias do fato, resvalando para o histórico da vida 
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amorosa da moça.  Tais cenas são sublinhadas de lubricidade pela expressão do ator 

com olhos faiscantes e voz embargada. 

A câmera acompanha estas marchas e contramarchas alternando planos médios e 

closes, ora focalizando cada um dos personagens, ora enquadrando os dois juntos, na 

incerteza do desenlace de cada cena. Maria anda de um lado para outro no espaço 

exíguo, enquanto o Dr. Osíris busca dela se acercar, na estratégia do convencimento. Ao 

longo da refrega, o advogado esconde significativamente o rosto da estatueta que 

alegoriza a Justiça, indicando que suas intenções estão distantes da ética profissional. 

Durante o travelling para enquadrar a perseguição de Maria, a câmera revela a 

decoração eclética do escritório, compactuada com o estilo kitsch do texto trevisaniano, 

embora o autor não seja tão descritivo nos contos.  Há um quadro referindo-se a Os 

Lusíadas, de Camões, outro reproduzindo uma pintura seiscentista, na qual uma cortesã 

toca piano para o deleite de um cavalheiro de peruca e fatiota de época. Do outro lado, a 

parede está com a pintura descascada, como se o próprio ambiente contribuísse para 

revelar a falta de equilíbrio do que é feito no lugar: a Justiça subordinada a Eros. 

Nas oportunidades em que Maria esboça defesa diante do assédio do advogado, 

a câmera se solidariza com seu esforço, captando sua gesticulação para afastar o sedutor 

e lembrando-lhe sua condição de chefe de família. Queria que o Dr. Osíris agisse como 

um pai para ela, alusão rebatida com a seguinte fala: “Pai não, que eu sou um homem 

inteiro”. Grotescamente, interpreta que o pai, diante da filha, é um homem castrado, 

com deveres e obrigações parentais que o impedem de licenciosidades. O advogado não 

pretende ser interditado por este status indesejado.  Apesar do esforço defensivo, a 

mulher revela um traço de ingenuidade que denota uma fraca resistência mais 

concessiva que repulsiva, conforme reporta Sérgio Botelho do Amaral: 

Ai, me larga. O senhor está ficando antipático. Não gosto de carinho em 

escritório. Já estou enjoada de sofá. Acho vulgar o comércio de beijos. 
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O que eu preciso é de meiguice. Devia ter fugido com meu viúvo. Estou 

perdendo tanta coisa no mundo. Tanto lugar para ir, tanta gente 

interessante. E eu aqui, com um homem casado num sofá de escritório 

(AMARAL, 1997, p. 138). 

 

 

Ao adotar fraseologia semelhante à de Dalton Trevisan, com alocuções 

sincopadas e desconectadas, Joaquim Pedro reconhece a predisposição dramatúrgica dos 

contos, nos quais a elipse é recurso estético preferencial para condensar as falas e tornar 

“mais intenso [...] o conflito dramático ali expresso, mais despojado de elementos 

acessórios e inúteis, produzindo maior impacto sobre o leitor” (FRANCO JUNIOR, 

2009, p. 87).  Este mesmo despojamento se constata na conclusão deste segmento, 

quando o Dr. Osíris despede a moça, abrindo-lhe a porta e manifestando o impedimento 

da contenda judicial contra o ex-noivo.  

A ação é provocadora de reversão de expectativa, quando Maria se volta para ele 

e implora: “Ai, doutor, não me deixe ser fraca. Tenha pena de mim, tenha pena de 

mim!” A última frase pronunciada pelo advogado fecha a cena (“Quem tem pena das 

Marias? Quem?”), como se ele acabasse de conquistar um troféu, após o empenho para 

a conquista. Aquela chave no colo da jovem finalmente justifica sua premonição, 

quando Maria abre a defensiva para o avanço do Dr. Osíris. A câmera acompanha em 

close Maria abaixando o corpo em submissão, enquanto o advogado olha seu 

movimento com o sorriso maquiavélico da vitória. 

No próximo segmento, o Dr. Osíris continua suas aventuras e, neste caso, nem 

mesmo a copeira do escritório escapa de sua sedução. Com a capa de patrão atencioso, o 

advogado criva D. Laura (Dirce Migliaccio) de perguntas sobre sua vida íntima, quando 

ela vai lhe levar café e sonhos. Fica evidente a relação metonímica aproveitada por 

Joaquim Pedro a partir do conto, para tornar este cafezinho um estimulante e o sonho 

como fonte de inspiração psíquica para desencadear o desejo sem nenhuma censura. 



80 
 

Coerente com a estética da repetição, como fator de circularidade na trama 

trevisaniana, o cineasta engendra na cena o recorrente enaltecimento dos dotes físicos 

da copeira pelo Dr. Osíris, tal como ocorrido com Maria, forçando angariar intimidade 

com a mulher. D. Laura, além de ser casada, tenta o tempo todo lembrar-lhe a 

conveniência do distanciamento a ser mantido entre patrão e empregada, convenção que 

não deve ser ultrajada, sob pena de forte consequência para ela, como parte mais fraca 

nesta relação. 

Enquanto perduram as investidas do advogado e as evasivas da copeira, que 

aparenta nervosismo roendo unhas, a câmera destaca em plano médio um e outro 

personagem, no exercício da ambivalência do discurso: D. Laura parecendo querer 

manter a fidelidade conjugal; O Dr. Osíris empenhado em convencê-la da 

desnecessidade deste princípio moral.  

Entretanto, no fragor do ataque incisivo versus defesa nem tanto inexpugnável 

assim, o endeusado fascínio que o advogado parece devotar a D. Laura lhe dá abertura 

para contra-atacar com um pedido de emprego para o marido.  Diante da surpresa da 

solicitação, o Dr. Osíris afrouxa o cerco, sentindo estar em meio a uma possível 

barganha. Há uma reversão na atitude dos dois personagens e agora a câmera enquadra 

ambos mais próximos, como selando um novo pacto. É a vez de D. Laura limpar as 

migalhas de sonho no nariz do patrão, num gesto que (com)promete. Este se despede 

não assegurando o emprego, mas lembrando que ela deve ser boazinha nas próximas 

oportunidades.  Também na transmutação fílmica, paira na representação do advogado a 

figura do cafajeste, quando “copia comportamentos, copia a moda, copia o objeto de seu 

desejo, numa caligrafia distorcida que encerra na imobilidade própria da repetição” 

(WALDMAN, 1982, p. 125). Para a autora, é mediante a repetição que o cafajeste se 

perpetua na continuidade da fábula, em função da circularidade de seu comportamento. 
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E é também sob a égide da circularidade que, no segmento imediato, Olga (Ítala 

Nandi) surge no escritório do advogado. A personagem é caracterizada com a 

exuberância das vamps hollywoodianas que, com seu corpo escultural exibido em 

decotes generosos, invadem envoltas em mistério o escritório dos detetives particulares 

no cinema noir.  A paródia é, a um só tempo, burlesca e erótica, ainda mais quando se 

apoia na cumplicidade da câmera que se esmera nas imagens para valorizar o protótipo 

de mulher fatal de Olga. 

Ao longo do diálogo com o Dr. Osíris, a impressionável dama menciona desejar 

aconselhamento matrimonial e abertura de processo de desquite contra o marido, a 

quem acusa de violento.  A prova é o olho roxo em que a câmera, articulando o plano 

ponto de vista
4
, concentra a atenção do espectador, logo após a bela retirar os óculos de 

largas lentes escuras. O movimento funciona como evidência da vitimização de Olga, 

supostamente imersa numa infeliz vida conjugal, mexendo com os pruridos da 

competência profissional do advogado, resumida em duas falas indefectíveis: 

“advogado é padre, minha senhora, pode confiar” e “advogado em serviço não tem 

sexo” (AMARAL, 1987, p. 140). Mas estes pressupostos são logo esvaziados, quando 

nas cenas seguintes o Dr. Osíris investe freneticamente na apropriação dos detalhes da 

vida da cliente. 

No contato com João (Oswaldo Louzada), marido de Olga, o advogado 

reconhece o anverso da questão. Em lugar do marido violento execrado por ela, João 

aparenta ser, ao longo da contracena, um sujeito bonachão, submisso aos caprichos da 

mulher e conivente com suas saídas constantes, trajando vestidos e roupas íntimas 

sofisticadas. Tal revelação aguça ainda mais o desejo do advogado.  Aqui a dúvida se 

instaura: qual seria a origem daquele olho roxo da primeira cena? 

                                                           
4
 Plano ponto de vista – plano em que a câmera assume a posição de um sujeito de modo a nos mostrar 

o que ele está vendo (BRANIGAN, 2005, p. 251). 
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A este propósito, Laura Mulvey lembra haver três formas diferentes da 

manifestação do olhar no cinema: o da câmera, ao registrar o acontecimento pró-

fílmico, ou seja, tudo que consegue captar durante a filmagem; o da plateia, ao assistir 

ao produto depois da arte final; o dos personagens dentro da tela (MULVEY, 1983, p. 

452).  No presente episódio, o olhar do Dr. Osíris é ofuscado pela presença de Olga, a 

ponto de se concentrar na personagem como um objeto de sedução, representando a 

obsessão que o persegue na conquista da mulher. É neste sentido que a mesma autora 

critica o que denomina “paradoxo do falocentrismo”, ao tecer o seguinte comentário: 

A mulher, desta forma, existe na cultura patriarcal como o significante 

do outro masculino, presa por uma ordem simbólica na qual o homem 

pode exprimir suas fantasias e obsessões através do comando 

linguístico, impondo-as sobre a imagem silenciosa da mulher, ainda 

presa a seu lugar como portadora de significado e não produtora de 

significado (MULVEY, 1983, p. 438). 

 

 

 Embora se perceba na crítica de Laura Mulvey a expressão de quem acompanha 

o fenômeno do falocentrismo na produção do cinema industrial, constata-se em Guerra 

conjugal que tal “imagem silenciosa” não prevalece, haja vista as estratégias de 

visibilidade das personagens adotadas em detrimento da imposição masculina. É o que 

ocorre na continuidade do segmento em análise, quando o Dr. Osíris vai procurar Olga 

em sua própria casa, abandonando sua arena predileta – o escritório de advocacia. Lá 

encontra a mulher vestida como uma dona de casa suburbana, com bobes no cabelo, 

lenço na cabeça e camisola florida, totalmente esvaziada da aura de mulher fatal e 

atraente.  

 Ainda assim, a câmera busca uma angulação reveladora da intensidade erótica 

das cenas, em articulação com o discurso no qual tanto Olga quanto seu amante 

adquirem, sim, significância, pois se nivelam na febre da paixão, mesmo com a mulher 

descaracterizada dos sinais exteriores que despertassem a sensualidade: “Quer que eu 

morda ou beije?”; “Sim, doutor, sim!”. Este corpo de comunicação, com respostas 
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aparentemente desconectadas das perguntas e com cortes de câmera que remetem a um 

e a outro personagem, sublinha a construção dramática da cena. 

 A ambiguidade mediante a qual Joaquim Pedro compõe os personagens deste 

episódio atinge o clímax quando João, após um jantar em que participam os 

componentes do triângulo amoroso, revela ao Dr. Osíris saber dos amantes ocasionais 

da mulher, naturalizando seu comportamento como trivial e roubando do advogado, 

surpreso, o senso de exclusividade acalentado por todo amante latino. 

 Na sequência final, Dr. Osíris e Olga se amam num sofá da sala, enquanto o 

marido jaz morto numa poltrona, com a cabeça inclinada e semblante de beatitude, cujo 

enquadramento contribui para imaginar que João estivesse assistindo a tudo de maneira 

deliciada.  O impacto da cena expressa coerentemente a motivação trevisaniana para a 

representação do grotesco em sua obra, à luz do pensamento de Muniz Sodré e Raquel 

Paiva: 

O grotesco pode tornar-se de fato uma radiografia inquietante, 

surpreendente, às vezes risonha do real. Daí, sua frequente 

desconstrução das obras criadas pelo idealismo cultural, tanto pelo 

apelo ao que é libidinosamente baixo quanto pela exposição do mal-

estar do corpo dentro da linguagem.  Grotesco é quase sempre resultado 

de um conflito entre a cultura e a corporalidade (SODRÉ; PAIVA, 

2002, p. 60). 

  

Portanto, na urdidura da cena se percebe que Joaquim Pedro a torna impactante 

pela dessacralização da morte, tomada como um evento propiciador para o deslanche da 

paixão desenfreada, sem quaisquer resquícios morais vigentes no imaginário coletivo. A 

compulsão que leva os amantes, liderada por Olga, a fazer amor diante do cadáver está a 

par da desestabilização da ordem moderna, conforme já detectada por Nízia Villaça: 

Nas artes, a estética monstruosa focaliza sempre mais os aspectos 

“baixos” do corpo, bem como a hibridização sexual e o obsceno a fim 

de provocar a desestruturação estética da burguesia. Tal postura pode, 

por exemplo, ser observada na ficção de Dalton Trevisan, quando 

desmonta os mitos burgueses pelo tratamento grotesco (VILLAÇA, 

2008, p. 188). 
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E é este tratamento grotesco que sublinha o epílogo do eixo temático voltado 

para a narração das aventuras do Dr. Osíris. O herói encontra João (Carlos Kroeber), seu 

ex-colega de faculdade, que o convida a ir a sua casa. O apartamento de João está 

representado por um bem montado set, onde se descortina da janela uma vista 

maravilhosa do Pão de Açúcar, enquadrado num plano geral revelador da nobreza do 

endereço e do status do proprietário. 

Ao longo do encontro, os dois personagens trocam impressões sobre os tempos 

de faculdade, enquanto bebem. No corpo da comunicação, fazem elogios recíprocos e se 

recordam de fatos da época de estudantes. A intimidade do apartamento e a bebida farta 

sugerem revelações e João manifesta ter nojo das mulheres:  

No último plano da sequência, João ajoelha-se em frente a Osíris 

sentado em uma cadeira e entrega-lhe uma revista com homens 

mantendo relações sexuais. Acuado e desesperado por causa da 

revelação de sua própria “corrupção moral”, Osíris tenta argumentar, 

pois afinal eles são dois “velhos companheiros, dois senhores de 

respeito, dois pais de família”. Mas não tem salvação, a Família está 

fora. João feroz e vitorioso, segura a gravata (símbolo fálico) de Osíris e 

puxando-o para baixo, grita-lhe nos olhos: “Cale-se, sua bicha louca!” 

(AMARAL, 1997, p. 163). 

 

 

 Com a seleção desta cena para o fim do eixo temático do Dr. Osíris, Joaquim 

Pedro imprime, portanto, uma reviravolta na caracterização do personagem. Em vez de 

agente sedutor, o advogado torna-se objeto de sedução, numa reversão de expectativas 

alinhada ao modo melodramático.  Antes, o advogado buscava corromper suas 

potenciais vítimas com um discurso untuoso, dissimulando os valores profissionais 

fundamentados na Ciência Jurídica e na Ética: a moça ofendida querendo vingar-se do 

ex-noivo, a copeira subalterna que vive com o marido alcoólatra e desempregado, a 

esposa fogosa e sexualmente insatisfeita, na busca de amores extraconjugais (GARCIA, 

2013).  Em todas estas oportunidades, identificava as carências afetivas das 
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interlocutoras e desenvolvia estratégias para supri-las com sua competência sexual. O 

até então machão latino-americano acaba por ser desmitificado, com o depreciativo de 

“bicha louca”, fazendo ruir por terra toda a imagem construída até então. 

 A queda da fama do Dr. Osíris representa simbolicamente o desmascaramento 

da burguesia, imersa no mundo do cultivo fácil das aparências, em que figurantes 

envergando ternos bem talhados e ocupando posições ambiciosas em pontos 

estratégicos da sociedade são campeões da corrupção desvairada, sob a capa de uma 

pretensa respeitabilidade. Terá sido este o drive adotado por Joaquim Pedro para pinçar 

estas histórias picarescas do Dr. Osíris no universo trevisaniano e redimensioná-las para 

a intermedialidade cinematográfica. Sem se preocupar especificamente com a fidelidade 

ao texto – impossível na linguagem cinematográfica –, Joaquim Pedro pôde, com 

maestria, hibridizar, neste eixo narrativo, o conteúdo dos contos com o argumento 

fílmico, ao reportar a ascensão e a derrocada de um sedutor/corruptor, representante 

inexcedível das relações de poder que marcam a cultura brasileira. 
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4 AS PERIPÉCIAS DE UM AMANTE INVETERADO: NELSINHO 

 

 Neste eixo narrativo, Nelsinho desponta como o protagonista mediante o qual se 

constrói o Vampiro de Curitiba, expoente da obra trevisaniana. O personagem, ao surgir 

envolvido num halo de mistério, se inscreve como um alter ego do autor, que vive 

propositalmente relegado ao autoisolamento, apenas quebrado por saídas furtivas pelas 

ruas de Curitiba. Este estranho comportamento desperta a imaginação dos críticos e dos 

admiradores, e lhe atribui a fama de enigmático. 

O vampiro é um ser híbrido, concebido entre a vida e a morte, entre o 

sobrenatural e o demoníaco. Ao mesmo tempo em que se mostra aterrorizante, é um 

irresistível sedutor. Precisa sugar a energia das vítimas para manter a própria 

sobrevivência. Para o Dalton Trevisan, esta energia vem justamente dos personagens 

que povoam suas histórias entrecortadas de ironia e sarcasmo. É nestas entrelinhas que 

se perfaz a leitura de Nelsinho, sempre envolvido em rocambolescas aventuras, nas 

quais a performance sexual é o elemento desencadeador de múltiplas peripécias. Trata-

se de um herói desprovido de qualquer magnanimidade, ao contrário, surge para 

naturalizar o lado psicossocialmente incorreto da libido, traço imanente ao gênero 

humano, porém negado ou asfixiado, em favor da máscara que se precisa exibir para 

estar alinhado à moralidade socialmente aceita. 

 Percebe-se na obra trevisaniana a disposição de mostrar, com a construção dos 

personagens, a nudez e a crueza das relações humanas, completamente apartadas de 

quaisquer resquícios de sentimentalismo.  É neste paradigma que emerge Nelsinho, um 

conquistador barato, de presença vulgarizada, porém vampiresco na volúpia com que se 

lança ao encontro das mulheres, sejam jovens ou idosas, belas ou repulsivas, indistinção 

generalizada ainda mais reveladora de sua voracidade pelo sexo. Entretanto, esta busca 
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insaciável pelo prazer poderá ser sua própria perdição, quando se deparar com alguém 

cujo erotismo antropofágico suplante o desempenho do herói, inibindo sua 

impetuosidade. Berta Waldman caracteriza com felicidade a galeria de personagens à 

qual pertence Nelsinho: 

Pássaro de cinco asas quebradas, os vampiros de D.T. constituem-se 

numa multidão de funcionários públicos, lojistas, prostitutas, donas de 

casa, domésticas, profissionais liberais, trabalhadores da terra, que se 

contentam em sugar o outro, transformando-o à sua imagem e 

semelhança. Sugar o outro remete, no caso, à impossibilidade do 

convívio com a diferença, à existência confinada a um cerco em que só 

é admitido o eu. Como falta sempre o outro, possibilidade única de 

fornecer ao eu o parâmetro para sua individualidade, rompe-se a 

dialética do existir que é sempre coexistir, onde a diferença é condição 

primeira, e instaura-se o universo dos espelhos vazios, universo dos 

vampiros (WALDMAN, 2013 – grifos do original). 

 

 

 A situação conflituosa deste vampiro de cinco asas
5
, portanto interditado de 

alçar voos na altura almejada pela disparidade da própria anatomia, é uma fonte 

consistente para iluminar a imaginação de Joaquim Pedro na montagem dos episódios 

protagonizados por Nelsinho. 

 

4.1 NA PONTINHA DA ORELHA 

 

 Neste conto, a trama envolve a presença de três personagens principais: 

Nelsinho, namorado de Neusa, que vive escoltada pela avó, D. Gabriela. Desde sua 

abertura, a narrativa traz uma cena de impacto: Nelsinho dá violento pontapé em Paxá, 

vira-lata velho e capenga, que dorme junto à porta de entrada. Esta crueldade gratuita já 

adianta a insatisfação do herói diante da situação que está por vir.  

                                                           
5
 Expressão inspirada no título do livro TREVISAN, Dalton. O pássaro de cinco asas. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1974 que, entretanto, não faz parte da presente pesquisa. Neste livro o autor 
radicaliza sua capacidade de reduzir a narrativa a minúsculos haicais. 
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 Desde sempre, o narrador estabelece o conflito: os namorados, jovens e ardentes, 

querendo aproveitar o máximo durante seus encontros na casa e D. Gabriela, sempre 

atenta para impedir os avanços recíprocos do casal. Apesar de cega, a velha pressente a 

chegada do herói a partir de quando ele salta do ônibus na esquina, no subsequente 

chute no Paxá e ao ficar postado à porta olhando-a enquanto ela tomava seu caldo de 

feijão: “[D. Gabriela] jamais lhe deu as costas – não seria ela, velha matadora, quem se 

descuidasse do touro. O herói espreitava o dia em que a surpreendesse no sótão, à beira 

da escada...” (TREVISAN, 1979b, p. 47). A própria comparação do herói 

metamorfoseado em touro e a velha, em matadora já mostra haver no ar uma 

animosidade recíproca entre os dois personagens. 

 Na composição da personalidade de D. Gabriela, o narrador reforça o arquétipo 

das pessoas cuja cegueira estimula os demais sentidos, especialmente aqueles que 

servem para espreitar o casal de namorados. A deficiência amplia a virtude da 

adivinhação: sua aparente fragilidade se transforma num fator crucial para se interpor 

como um estorvo entre as pretensões dos jovens. A interdição do desejo de Nelsinho 

instaura uma guerra surda entre ele e a velha, porém cercada de convencionalismos. 

Embora não se suportem, trocam agrados e gentilezas, numa representada cortesia 

recíproca.  

 Entre as estratégias para burlar a inexpugnável defesa da velha, Nelsinho adota a 

de lhe presentear com garrafas de cerveja e de rum, que ela enxuga diligentemente, 

porém sem perder o tino da razão maior da sua presença: ser um obstáculo aos impulsos 

eróticos dos namorados. D. Gabriela conta ainda com um aliado eficaz: o neto Zezinho, 

de oito anos, que acaba por se tornar seus olhos, para acompanhar os movimentos 

suspeitos da dupla. O menino está ausente da cena, mas a possibilidade de sua chegada 

é uma ameaça constante. A bebida permite uma instável cumplicidade com a velha, pois 
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o alcoolismo a mantém viva e ela faz questão de esconder o vício da família, como 

quem não quer que lhe desvendem um segredo. Com o cultivo desta convivência, o 

herói procura arrefecer autoritarismo doentio de D. Gabriela, por quem acalenta um 

representado apreço, contrariado por suas falas, que despencam como pragas sobre ele: 

- Ai, meu filho. O que é a doença. Deus te livre sofrer como eu. Velho 

pode morrer, ninguém liga. 

- Me ouvindo, meu filho? Não queira ficar igual a mim. Fui moça feito 

você. 

- Gosto de você Nelsinho. Como de um filho. Deus o livre e guarde da 

minha doença. Reze por mim.  

(TREVISAN, 1979b, p. 49; 50; 55 – grifos desta tese). 

  

Este discurso transverso faz refletir sobre a hipocrisia reinante na sociedade 

flagrada pela escrita irônica de Dalton Trevisan, quando o indivíduo se obriga a lidar 

com pessoas com quem não possui a menor identificação ou mesmo desgosta delas: há 

que suportá-las para manter uma convivência pseudo-harmônica. D. Gabriela paira 

como uma censura arbitrária construída em pressentimentos. E, para cumprir 

diligentemente o papel de guardiã da virtude da neta, não hesita em desejar o 

aniquilamento do namorado. Apesar de serem pragas disfarçadas, não passam 

despercebidas pelo herói, que rumina: “Cruz na boca, velha agourenta” (TREVISAN, 

1979b, p. 49). Por outro lado, existe, por parte da anciã, um processo agudo de 

vitimização e de chantagem emocional com que pretende despertar a comiseração e a 

solidariedade dos outros: 

- O velho sempre só. Nem queira saber o que é viver assim. A ninguém 

desejo o que sofro. Eu que sei. Isso não é vida. Deus me perdoe. Deus 

não existe. Se existisse, me deixava tanto sofrer? 

Faraó sentado no sarcófago, crispava no joelho pontudo a mão 

transparente. Ali grudadas duas, três moscas (TREVISAN, 1979b, p. 

49). 

  

A fixação no sofrimento compõe um mecanismo de defesa, mediante o qual ela 

possa bloquear qualquer retaliação por parte de Nelsinho, pois suspeita haver forte 
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antagonismo por trás das maneiras contidas do herói – lobo em pele de cordeiro. A 

oportuna metáfora serve para confirmar o papel de D. Gabriela que possui, a um só 

tempo, a autoridade da realeza, mas também a decrepitude que a leva ao sarcófago, 

onde habita e agoniza, sem ser, contudo, completamente aniquilada pela morte, que as 

moscas grudadas a ela revelam estar iminente. Por seu turno, Nelsinho acalenta a 

esperança de ver a superação dos seus incômodos pelo extermínio da velha: “O herói 

espreitava o dia em que a surpreenderia no sótão, à beira da escada... Afogá-la no barril 

de rum – ela e o chantagista do Zezinho. [...]. [Nelsinho pergunta a Neusa:] Por que não 

serve vidro moído na sopa?” (TREVISAN, 1979b, p. 47; 49; 51). 

Segundo Freud, o gênero humano é formado de “criaturas entre cujos dotes 

instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de agressividade”. Também 

considera que o resultado desta tendência é o outro ser visto como “não apenas um 

ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta satisfazer 

sobre ele sua agressividade, [...]. Homo homini lupus
6
” (FREUD, 1997, p. 67).  O 

narrador naturaliza a atitude de Nelsinho potencializada em desejo assassino sobre D. 

Gabriela, pois ela constitui um obstáculo a ser transposto para possuir Neusa de maneira 

plena. A frustração do herói redunda em agressividade semelhante à ocorrida 

inicialmente com o vira-lata Paxá e se projeta contra Neusa numa cena de ciúme em 

relação ao patrão dela, além de fazê-la engolir dolorosamente uma bala de hortelã 

inteira, pois afinal ele é o lobo que espreita (e submete) sua ovelha. 

Embora arranhada pela interferência de D. Gabriela, consolida-se, assim, a 

hegemonia do macho sobre a fêmea, mediante a força da agressividade e, daí para 

frente, ambos se enroscam numa tórrida cena de amor, no pequeno sofá da sala. Porém, 

quando estavam no auge da paixão, surge a idosa na sala, pressentindo o perigo: 

                                                           
6
 Versão do autor da tese: O ser humano é o seu próprio predador. 
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- Por que tão quietos? 

O herói estupefato diante da velha que os enfrentava sem piscar. 

- Por que está de pé, menina? 

- Eu... trocando a lâmpada. 

- O foco queimou? 

- Agora mesmo. 

- Vocês se comportaram? O Nelsinho é de confiança. O que esperando, 

minha filha? Pegue um foco na despensa. 

(TREVISAN, 1979b, p. 54). 

  

A frase “Nelsinho é de confiança” (TREVISAN, 1979b, p. 54) se reveste de uma 

ironia pungente, em contradição com a própria atitude de eterna vigilância da cega que, 

entretanto, tudo sente, escuta, pressente, reclama. Passada a surpresa, Neusa e Nelsinho 

retomam um novo ciclo de carícias, porém sem o mesmo entusiasmo: “Observando a 

avó e concordando com ela – Sim, vovó. Pois é, vovó. É sim, vovó –, Neusa desabotoou 

um, dois, três botões e voltou a beijá-lo na pontinha da orelha” (TREVISAN, 1979b, p. 

55 – grifos do original). 

Neste conto, o narrador estabelece uma confrontação entre duas linhas de 

interesse. Nelsinho, o vampiro galante, busca sugar o néctar da vida no corpo ardente de 

Neusa. De outro lado, recrudesce a morbidez de D. Gabriela que, utilizando uma 

estratégia lamuriosa e de dissimulada fragilidade, se interpõe entre ambos, operando 

como o interdito da paixão. Aliás, esta ação parece ser o elemento motivador mais 

definitivo para a velha permanecer viva. A idosa adquire uma conotação vampiresca, 

quando suga as energias do casal, que tem de adotar subterfúgios para se livrar da 

cerrada vigilância da cega, cuja eficiência se revela vitoriosa, ao reduzir a paixão 

avassaladora dos namorados a um prosaico beijo na pontinha da orelha. 
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4.2 CHAPEUZINHO VERMELHO 

 

 Apesar do título, o conto vai além de parodiar a velha fábula infantil. Segundo 

Anatol Rosenfeld, “os mesmos padrões que funcionam muito bem no mundo mágico-

demoníaco do conto de fadas revelam-se falsos e caricatos quando aplicados à 

representação do universo profano da nossa sociedade atual” (ROSENFELD, 1970,      

p. 19). Percebe-se, em Dalton Trevisan, a intenção de se valer da história do 

Chapeuzinho Vermelho para agregar um tom caricato a mais uma peripécia de 

Nelsinho. 

 No desenrolar da trama, Nelsinho transita do desentendimento com Maria para o 

acolhimento untuoso dos braços da mãe de sua namorada. Em meio a uma briga de 

casal, Maria despacha Nelsinho com aquele discurso ambíguo de quem ordena algo que 

não quer ver cumprido. Por sua vez, ele também mostra estar traindo sua vontade, ao 

deixar a namorada, agindo como num dramalhão mexicano: 

- Você é uma... sabe o quê! – e, arrebatado de fúria, enfiou o sapato e 

vestiu o paletó. 

- Se você sair, não precisa mais voltar – a dona preveniu, um olho de 

ódio, outro de amor. 

- É velha demais para mim. 

Bem boa na cama e não tão velha assim.  

- Fora daqui, seu moleque! 

(TREVISAN, 1979b, p. 72). 

  

Entremeando as curtas falas do áspero diálogo com intervenções sintéticas, o 

narrador imprime dinâmica à cena, parecendo lidar com esquetes teatrais. Em 

continuidade à farsa, Nelsinho circula pela casa onde antes achava estar a sós com a 

namorada e, movido pela curiosidade, abre uma porta e encontra, de maneira 

inesperada, a mãe de Maria: 
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Intrigado, experimentou o trinco: no quarto cor-de-rosa penteadeira 

oval. Uma, duas, três bonecas de luxo. E, na cama, sentadinha, sorria a 

gorda senhora:  

- Entre, seu moço. 

Dois passos no reino das bonecas: ar adocicado de incenso, pó de arroz, 

esmalte de unha. 

(TREVISAN, 1979b, p. 72). 

  

A breve descrição do quarto encontrado pelo herói, ao sair da escuridão do 

corredor, recende a pecado: uma mulher obesa, vestida com um convidativo quimono 

encarnado, sentada na cama. A cor da parede, o mobiliário, a decoração e o cheiro 

característicos de um rendez-vous.  O narrador leva o leitor a circular seu campo de 

visão pelo quarto, como se estivesse portando uma câmera cinematográfica, para captar 

o ambiente, através do qual adivinha o que acontecerá durante o desenrolar da cena. A 

proposital elipse dos verbos contribui significativamente para produzir o efeito de que 

alguém se apropria do cenário com um olhar rápido e, ao mesmo tempo, para sugerir a 

articulação da história com a fábula do Chapeuzinho Vermelho: 

- Tão jovem... – Bem a avozinha do Chapeuzinho Vermelho – Parece 

irmã [de Maria]! 

[...] 

Era a avozinha ou, no quimono fulgurante de seda, o próprio lobo? 

[...] 

A menina com a cesta de amora [na mesinha o retrato em moldura 

prateada]. 

[...] 

Nada de avozinha, é mesmo o lobo. 

[...] 

Entre divertido e assustado, descansou o cotovelo na cama: propunha o 

lobo a devorá-lo? 

(TREVISAN, 1979b, p. 72; 73; 74). 

 

 

 A citação revela cabalmente a intenção apenas sugerida no conto: tal como na 

fábula, o lobo está faminto e deseja comer alguém, mas desta vez não será a avozinha, 

pois ela própria se transverte em Chapeuzinho Vermelho e depois se faz de lobo, na 

espreita de Nelsinho, o caçador que acaba caçado: 
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[Nelsinho] encarou-a indeciso – fechada a porta não poderia recuar. 

Mais que depressa ela prendeu-lhe a cabeça nas mãos. Aplicou a língua 

em cheio na boca: 

- Deite comigo senão fico louca. 

(TREVISAN, 1979b, p. 74). 

  

Vale lembrar a postulação do Autor, personagem de Rubem Fonseca em 

Intestino grosso, quando considera o conto de fadas João e Maria “uma história 

indecente, desonesta, vergonhosa, obscena, despudorada, suja e sórdida. No entanto, [...] 

é tradicionalmente transmitida de pais para filhos como uma história edificante” 

(FONSECA, 2010, p. 149). Então, este Chapeuzinho Vermelho trevisaniano nada mais 

faz que reinterpretar uma temática cuja obscenidade já está embutida na fábula original, 

embora disfarçada de conto infantil.  

O herói, emérito conquistador, se rende à voracidade com que a velha o invade, 

tornando-se passivo enquanto ela assume o papel vampiresco da relação, cada vez mais 

acentuado por sua aparência grotesca: “balofa, sem sobrancelha, o cabelo ralo”, mas 

“apesar de velha, o seio durinho”. E, logo adiante: [Nelsinho] “foi beijar a bochecha 

rechonchuda e arrepiou caminho – uma grossa verruga no queixo, três cabelos pretos e 

crespos que nem molas de relógio” (TREVISAN, 1979b, p. 74). Para Berta Waldman, 

“aquele que se priva da beleza priva-se também do bem, só lhe restando a alternativa 

satânica, onde o mal e o feio são erigidos em realidades ontológicas. Daí que o grotesco 

se ligue ao satanismo e abdique de toda e qualquer pretensão à beleza” (WALDMAN, 

1982, p. 89 – grifos do original).  

Aqui se instaura uma reversão de expectativa: a beleza não é mais fator 

significativo para o prazer, mas sim a impetuosidade diabólica com que a parceira 

participa dele. Apesar da aparência repulsiva da velha, Nelsinho se vê totalmente 

avassalado pelas circunstâncias da paixão. E, enquanto os dois se refestelam na cama, 
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Maria esmurra a porta do quarto, adivinhando a presença do namorado e o que ocorre 

entre os dois. 

Coerente com a amoralidade que costuma reger a estética trevisaniana, o conto 

retrata quão transitório é o sentimento amoroso na contemporaneidade. O 

relacionamento entre Maria e Nelsinho não resiste ao menor ressentimento, mesmo que 

passageiro, e logo se torna motivo para o desenlace. A mãe não hesita em seduzir o 

namorado da filha e este, por sua vez, sublima a falta de beleza da mais recente parceira 

ao ser vampirizado por ela, pois o que predomina neste universo é a corrupção moral 

dos personagens.  Nelsinho, Maria e sua mãe formam um triângulo em que o desamor 

exige um script reescrito e reinterpretado diante das circunstâncias do acaso. A 

individualidade extremamente egocêntrica é que rege suas relações, tornando 

inconsistente qualquer resquício de afetividade. É a síndrome do aqui e agora, pois o 

mundo gira em torno da perversão e da baixeza dos sentimentos, tal como se resolvem 

nas narrativas trevisanianas, com pleno aproveitamento de Joaquim Pedro em seu filme. 

 

4.3 O ROUPÃO 

 

 Neste conto, o narrador-personagem conduz a trama revestida por intrincada 

ambiguidade, na qual o leitor fica imerso numa aura nebulosa de mistério. O 

protagonista encontra sua amante, Lúcia, no apartamento dela, mas desde sua chegada 

até o fim do encontro é acossado pela dúvida de estar sendo observado, apesar de a 

mulher afirmar só estarem os dois no cenário.  

 A beleza fanada de Lúcia (“magra e seca, o andar desengonçado de quem não 

tem quadris”), associada ao fato de exibir dentes postiços, pois os naturais foram 

arrancados a soco pelo marido (“um monstro moral”) e assim mesmo chamada de 
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“lindinha” pelo narrador, contribui para confundir ainda mais o leitor sobre a persona da 

mulher (TREVISAN, 2004, p. 67).  Ademais, é frequente em Dalton Trevisan a 

caracterização de personagens femininas que fogem da representação dos padrões 

estéticos socialmente aceitos.  A propósito desta peculiaridade, assim se manifesta 

Anatol Rosenfeld: 

É importante observar que não poderá apreender esteticamente a 

totalidade e plenitude de uma obra de arte ficcional quem não for capaz 

de sentir vivamente todas as nuanças dos valores não estéticos – 

religiosos, morais, político-sociais, vitais, hedonísticos etc. – que 

sempre estão em jogo onde se defrontam seres humanos 

(ROSENFELD, 1970, p. 46). 

 

 Lúcia insiste em que o herói fique sempre de óculos talvez para lhe proporcionar 

uma contemplação bastante acurada do que ocorre em seu entorno. A presença 

fantasmagórica de Oscar, amante factual de Lúcia, paira desde sempre sobre os dois 

furtivos namorados: está no vestido e no lingerie caro que ela usa, no vistoso relógio de 

pulso, no brinco de pérola em sua orelha e, sobretudo, no retrato da mesinha de 

cabeceira, de onde parece espreitar o movimento dos dois. Quando Lúcia o obriga a 

vestir o enorme roupão vermelho de Oscar, é como se o herói estivesse sendo cingido 

por seu dono. À proporção que ele e Lúcia trocam carícias, a conversa gira em torno do 

amante ausente, que, apesar de velho, mostra ser um homem vigoroso: “Para provar que 

era [forte], Oscar a erguia nos braços, ele de roupão, ela nua, dava uma volta no quarto. 

Mordia-lhe as pernas e atirava-a na cama” (TREVISAN, 2005, p. 69). Um troglodita 

como este parece ser insuperável para proporcionar prazer a Lúcia, tal é a maneira com 

que ela conta as fortuitas oportunidades de encontros com ele. 

O enigma de Oscar permeia, com a sombra de sua presença, o affair do herói 

com Lúcia, que o evoca como quem recita um mantra, embora afirme ter nojo dele e 

não o suportar mais. Porém, os indícios revelados pelo narrador contrariam esta 

ausência e consequente rejeição: “- Que barulho é esse? - Nada não, querido. Uma 
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goteira. Volta mesmo, querido? Coisinhas do outro mundo para contar” (TREVISAN, 

2005, p. 71). Quando vai embora, o narrador-personagem vê de relance um braço de 

roupão vermelho enlaçando Lúcia e a puxando para dentro do apartamento. 

Com o narrador em primeira pessoa, o conto se funda num tom de ambiguidade, 

mediante o qual o leitor não sabe se atribui foro de realidade à presença de Oscar ou se 

se trata apenas de fruto da imaginação do narrador influenciado pela angústia da dúvida. 

O próprio comportamento de Lúcia, com o discurso de falta de apreço pelo amante, 

mas, ao mesmo tempo, trazendo-o invariavelmente nas conversas com o herói, denota a 

sua natureza pervertida e delicia-se com a própria representação.  Com isso, se agrava 

cada vez mais a suspeita de haver algo inescrutável na relação entre Lúcia e Oscar, que 

fica no recôndito das histórias não contadas sobre ele e da sua presença não 

comprovada, mas pressentida, dubiedade oportunamente apropriada pelo filme de 

Joaquim Pedro. 

 

4.4 AS UVAS 

 

 A história de um sedutor não se compõe só de sucessos. De repente, surgem 

também no seu repertório fracassos desmoralizantes, a fazerem parte do percurso de 

quem se lança à insustentabilidade das aventuras eróticas. Desde o título, este conto já 

evidencia a possibilidade de uma alusão paródica à fábula de Esopo
7
 – A raposa e as 

uvas, na qual o animal, astuto predador, ao não obter sucesso no alcance das uvas 

depois de muito esforço, delas desiste alegando estarem verdes, na busca de superar sua 

frustração pela via do conformismo.  Tal como a moralidade da fábula, o conto está 

eivado de clichês presentes nas histórias de galanteria: o amante fogoso que sofre com o 

                                                           
7
 Esopo – autor grego que viveu aproximadamente no século VI a.C. e utilizava fábulas baseadas na 

sabedoria dos animais para ilustrar seus ensinamentos morais.  
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primeiro fracasso (declarado) na cama; a mulher casada que alega viver em harmonia 

com o marido, mas sente necessidade de experiências extraconjugais; o marido delicado 

e tolerante com as escapadas da mulher. 

 Nelsinho vai ao apartamento de Ivone, atraído pela possibilidade de desfrutar 

uma aventura amorosa com ela, descrita como uma deusa pelo narrador: “Um passo 

atrás, que [Nelsinho] a pudesse admirar: cetim negro, três voltas do colar dourado. Boca 

inchada de batom. Cabelo preto retinto, olho de sombra roxa – a última encarnação de 

Mata Hari” (TREVISAN, 1979b, p. 91). A descrição, que se torna ainda mais dinâmica 

com a elipse de verbos, ocorre como uma pintura esboçada na tela com secas 

pinceladas, sem, contudo, deixar de apreender a alma da personagem, na metáfora 

criada com a lendária espiã holandesa da Segunda Guerra Mundial, cuja beleza enredou 

quantos foram seduzidos por seus encantos, a ponto de lhe passarem importantes 

informações estratégicas imediatamente entregues aos alemães. O espírito de Mata Hari 

está em Ivone pelas armas da sedução com que provoca o herói: cada tentativa de 

avanço por meio de um beijo ou de enlace físico é rejeitado pela bela, negaceando o 

corpo ou reclamando da pressa com que Nelsinho antecipa as carícias:  

O herói beijou o ar, galinha cega bicando às tontas. Ela sacudiu a 

cabeça com gritinhos de terror. 

- Por que me convidou? 

- Falar com você. 

- Insistiu que estava sozinha. Não pensei que para conversar. 

- Cruzes! Nunca imaginei você queria isso. 

(TREVISAN, 1979b, p. 91). 

  

Ao longo de todo o conto, o narrador se mantém ausente, deixando o diálogo ao 

sabor dos dois amantes, apenas fazendo a marcação das cenas. Com esta linha de 

atuação, o narrador se aproxima do que constata Nízia Villaça: “O narrador é um 

espectador que não julga, não faz apologia. Descreve, coloca uma sequência de ações e 

deixa ao leitor a tarefa de ler o texto em sua dinâmica do dito e do não dito. Da palavra 
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e do silêncio” (VILLAÇA, 1984, p. 40). Estas passageiras descrições ocorrem 

especialmente quando se precisa enfatizar a aflição de Nelsinho diante das evasivas da 

interlocutora.  A situação bastante indesejada do herói ainda mais se agrava quando 

surge no diálogo a menção de Vivi, marido de Ivone: 

- Gosta de mim, querido: Preciso tanto de alguém. Tão só desde que a 

mãezinha morreu. 

- E teu marido? 

- Coitado do Vivi. 

[...] 

- Nervoso? 

- Nem um pouco. 

Eu sim. Nunca enganei o Vivi. Boa a uva, não é? 

[...] 

No estremeção de peixe arisco: 

- Sinto cócega. Ah, se o Vivi... Nem quero pensar! 

- Onde é que ele está? 

- Por aí. 

- É bom para você? 

- Muito. Atencioso, bem educado. 

Apanhou na radiola o retrato de moldura prateada. 

- Se não é parecido com você. Por isso gostei dele. 

(TREVISAN, 1979b, p. 92-93 – grifos desta tese). 

 

Se, dentro da psicologia masculina, a comparação com o marido não é nada 

auspiciosa para o amante, é fácil imaginar o resultado acarretado com a revelação de 

que Vivi havia sido surpreendido por Ivone aos beijos com o filho do porteiro 

(TREVISAN, 1979b, p. 93).  Na economia da prosa trevisaniana, este tratamento 

farsesco se multiplica com frequência: o marido, apesar de ausente da cena, ganha, para 

desespero do herói, o gigantismo de uma barreira a interditar a conquista amorosa. 

Segundo Eric Bentley,  

Na farsa, os acasos deixam de parecer obra do acaso, as travessuras têm 

um método em sua loucura. Um efeito final da farsa é que a travessura, 

a brincadeira, a troça, a confusão parecem um equivalente da fatalidade, 

uma força que não depende de nós, quer para o bem ou para a 

catástrofe, mas para a agressão sem risco (BENTLEY, 1967, p. 223). 

 

Finalmente, após tantas recusas e adiamentos, Ivone resolve ceder, não sem 

antes criar uma série de exigências para monitorar o entusiasmo do parceiro. Foi neste 
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momento que o acaso se torna fatalidade: surpreendido por uma crise de asma, o herói 

sofre uma terrível derrota: 

Na separação dos corpos suados um estalo obsceno. Nelsinho deixou-se 

rolar de costas.  

- Pois é. Acontece a qualquer um – com amargura medonha na alma. 

- Bem quietinho – as palavras untuosas de doçura – Como eu e meu 

marido. 

[...] 

Primeira vez? – a menina inocente na varanda. 

Não queria conversa, preocupado em não se distrair. 

- Nunca me aconteceu. 

- Será que das uvas? – os seios sacolejando com um risinho de pouco 

caso. 

(TREVISAN, 1979b, p. 96-97). 

 

 

A risada de Ivone é um cortante hino à vitória da fêmea sobre o macho derrotado 

pela asma que o acossou justamente no momento capital do encontro.  Resta a Nelsinho, 

além de outra tentativa fracassada, amargar a derrota, ouvir o comentário sarcástico da 

amante que o dilacera como um punhal: “Meu maridinho é bem assim” (TREVISAN, 

1979b, p. 98). Na fala de Ivone percebe-se um sadismo subterrâneo com o qual se 

desconstruirá o proverbial machismo de Nelsinho, Don Juan de primeira linha, cuja 

virilidade se esvazia com a funesta comparação. O herói – amante inveterado – se sente 

humilhado muito mais pela desmoralização do seu papel de macho do que pela 

impotência circunstancial. Segundo Berta Waldman,  

As andanças de Nelsinho levam o leitor de um espaço a outro, mas o 

lugar é único: o da degradação. O que parece importante não é a análise 

das diferenças inerentes a cada situação amorosa, mas a descrição de 

uma essência que se repete, a do sexo culpado, triste e frustrante 

(WALDMAN, 1982, p. 87).  

 

A má performance do herói desencadeia um processo de degradação que faz cair 

por terra a hegemonia masculina, símbolo recorrente da sociedade patriarcal, para 

emergir com Ivone, símbolo da mulher liberada, o pleno controle do corpo e do seu 

desejo, instaurando um novo patamar para a insubmissão feminina, circunstância com 

riqueza a ser apropriada para o aproveitamento de Joaquim Pedro no filme. 
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4.5 A VELHA QUERIDA 

 

 Enquanto nos demais contos analisados até agora o narrador se ausenta quase 

totalmente, privilegiando o diálogo característico dos textos teatrais, em A velha querida 

ele marca presença intensiva na construção da história. No caso, esta presença se dá 

desde as cenas iniciais, quando o herói enverga um terno branco, como um peregrino a 

caminho de cerimônia solene. Contextualizando esta imagem vicária, o narrador 

ambienta o local de sua devoção sob um calor abrasador, enunciado por uma frase 

bíblica: “Eis que eu vejo a sarça ardente” (TREVISAN, 1979a, p. 84).  A Bíblia, no 

Livro do Êxodo 3, 1-14, relata o episódio da sarça ardente, quando Moisés recebe a 

revelação divina de sua missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito.  

Deus surge em meio a uma sarça que ardia em chamas, mas que não queimavam a 

planta (BÍBLIA SAGRADA, s/d, p. 102). A alusão ao episódio bíblico cria a interseção 

entre o objeto de devoção do herói e o bordel, antro voltado para o pecaminoso, mas 

agora refundado como o local onde arderá sua sarça milagrosa.  

 O simulacro de procissão só de homens, a propósito de um defunto imaginário, 

se concentra e se desloca em frente à janela feita um pedestal onde viúvas carpideiras se 

empenham na homenagem fúnebre: 

Arrastava-se o estranho cortejo por dois ou três quarteirões e voltava 

sobre os passos na busca aflita do defunto, com grupos que, ao longo 

das portas, apertavam-se e de repente se desfaziam. [...]. Procissão triste 

e preguiçosa, metade a ir ou voltar e a outra metade imóvel, [...].  

Procissão ou enterro, seguia um destino conhecido de todos 

(TREVISAN, 1979a, p. 84-85). 

  

A porta do bordel transforma-o num espaço sacralizado.  Além de esta 

aproximação erigir uma fina ironia, prepara o leitor para o devir: o herói irrompe a 

multidão e invade a casa onde as mulheres se oferecem em suas roupas íntimas, “todas 
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elas, serenas ou entoando ladainhas em voz baixa e lamuriosa, repetiam o mesmo gesto 

em que, as pontas unidas do polegar e indicador em círculo perfeito, concebiam o 

símbolo da inocência perdida” (TREVISAN, 1979a, p. 85-86).  Este cenário reproduz o 

grotesco captado por Mikhail Bakhtin, ao descrever uma procissão na tradição europeia 

da Igreja quinhentista: 

Este travesti de procissão religiosa do dia de Corpus Christi só é 

monstruosamente surpreendente e profanador à primeira vista. [...]. 

Assim, as encarnações tradicionais do corpo grotesco figuravam 

obrigatoriamente na procissão solene: monstro (mistura de traços 

cósmicos, animais e humanos) levando no seu dorso a “pecadora da 

Babilônia”, gigantes da tradição popular, mouros e negros (desvios 

grotescos em relação ao corpo normal), multidão de jovens executando 

danças eminentemente sensuais (na Espanha, por exemplo, uma 

sarabanda quase indecente); depois dessas efígies, vinha o clero 

carregando a hóstia; no fim do cortejo, avançam carros decorados, com 

comediantes fantasiados, e esta festa chamava-se na Espanha “festa de 

carros” (fiesta de los carros). (BAKHTIN, 2013, p. 199). 

  

Tal como na procissão quinhentista, a mescla entre o sagrado e o profano 

oferece o embasamento para o enlevo em meio à atmosfera caótica do bordel, com o 

herói resistindo inclusive à tentação de uma mulata gorda que o atraca pelo pescoço.   

Nelsinho, em cena de extremo enternecimento, finalmente encontra o objeto de sua 

devoção: a velha prostituta sentada numa cadeira ao fundo do bordel, resta confirmar 

como se estivesse rezando: “Você é toda minha, querida?” (TREVISAN, 1979a, p. 88).  

O entusiasmo do encontro não é compartilhado de igual maneira pela anciã santificada, 

que mecanicamente se dirige ao quarto como quem estivesse indo para uma rotina 

cansativa: 

Desconsolada ou preguiçosa, seguiu à sua frente, estalando o chinelinho 

de pano. [...]. Arrastava o chinelo, com pé inchado de gordas veias azuis 

e, atrás dela, sem que pudesse adivinhar-lhe as formas, porque era antes 

mortalha o tal vestido vermelho, o rapaz enxugava o suor das mãos na 

expectativa do mistério daquele enterro ou procissão que, se bem não o 

merecesse, por certo lhe desvendaria graças aos inúmeros lustros de 

vivência (TREVISAN, 1979a, p. 88-89). 
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 A cena alude ao auge da degradação do herói que só se sente equilibrado indo às 

últimas consequências da perversão. Há uma inversão grotesca no tratamento do mais 

baixo como o mais transcendental; do mais vil como o mais sublime.  No quarto sente 

falta da boneca sobre a cama, pois, na sua imaginação, este é componente indispensável 

numa alcova de bordel. Entretanto, logo personaliza a boneca na própria velha: “Ela é 

você, querida. É você a boneca” (TREVISAN, 1979a, p. 89). Assim, consegue 

completar a fantasia que vai iluminar a realização do seu sonho. 

 Embora o narrador, com intervenções frequentes, procure imprimir no texto 

enxuto a materialidade da situação – o homem no bordel em busca de sexo com uma 

prostituta –, o herói contraria qualquer tentativa de mantê-lo terra a terra. Despe-se 

como se estivesse preparando para uma cerimônia litúrgica, na qual se persigna e ergue 

o mantra à divindade: “Deus louvado, tenho a minha velha, eu que não mereço a última 

das mulheres, nenhuma é suficientemente indigna para mim” (TREVISAN, 1979a, p. 

89). 

 Sua emoção é inspirada no ritual prestes a ser celebrado naquele local, descrito 

pelo narrador como uma ara de sacrifícios. Enquanto espera a sacerdotisa dos seus 

sonhos, o herói passeia os olhos pelo local: recobre a cama uma colcha com manchas 

em toda parte; não há travesseiro para o repouso do peregrino; o teto está esburacado; a 

parede se mostra enxovalhada por goteiras centenárias.  A despeito do ambiente 

aterrador, o herói está entusiasmado, paga antecipada e regiamente o serviço religioso, e 

força o beijo durante o cerimonial, mas a velha tem seus escrúpulos: “–  Nón... nón... Na 

boca nón...” (TREVISAN, 1979a, p. 92 – grifos do original). Apesar do mecanismo de 

defesa expandido da parceira, o peregrino logra êxito e o batom que ficou impregnado 

em seus lábios é guardado num lenço como lembrança de um ritual de passagem, talvez 

de primeira comunhão. Na despedia, a catarse se completa: „“Posso ir para casa‟, 
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pensou o moço, „abraçar minha mulher e beijar meus filhos. Agora me sinto bem.‟ [...]. 

„Tudo já passou. Não foi nada. Já passou. Agora estou bem‟” (TREVISAN, 1979a, p. 

93). 

 Evidencia-se nesta narrativa a manifesta intenção de Dalton Trevisan em 

articular o sagrado com o profano, conceitos que, no senso comum são entendidos de 

maneira antagônica, mas que aqui vivem em simbiose. O autor ultrapassa o universo das 

interdições em que se fundamenta o sagrado, para enveredar pelo terreno da luxúria, 

inaugurando uma criativa reciprocidade nesta trama paradoxal. Semelhante percepção já 

havia sido alcançada por Walter Benjamin, no ensaio Jogo e prostituição: 

Idealistas ingênuos podem até imaginar que a sensualidade, qualquer 

que seja sua natureza, possa definir o conceito teológico do pecado. 

Subjacente à verdadeira luxúria não há nada senão esse desvio do prazer 

ao curso da vida com Deus, cuja ligação com ele reside no nome 

(BENJAMIN, 1994b, p. 237-238). 

 

O bordel se transforma num lugar de provação, onde o herói é submetido à 

tentação das prostitutas do corredor, prometendo toda espécie de prazer que a 

sensualidade poderia oferecer, mas ele o atravessa determinado a buscar a sua velha. 

Quando finalmente a encontra, o sublime se torna invertido como o ápice do grotesco e 

do sórdido, pois será ela quem lhe propiciará o reencontro com a família.  O inusitado 

da cena reúne ingredientes propícios à construção de sentido durante a releitura fílmica, 

por oferecer um conteúdo dramático rico em contrapontos a serem apropriados por 

Joaquim Pedro em Guerra conjugal. 

 

4.6 A RELEITURA FÍLMICA: NELSINHO 

 

 Sergei Eisenstein considera a montagem uma valiosa aliada para proporcionar à 

narrativa fílmica não apenas o sentido da coesão, mas também para agregar a ela “o 
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máximo de emoção e de vigor estimulante”. E a justaposição é uma propriedade 

importante nesta articulação, pois permite “juntar numa unidade dois ou mais objetos ou 

qualidades independentes, mesmo no caso de palavras isoladas que caracterizam 

diferentes aspectos de um mesmo fenômeno” (EISENSTEIN, 2002, p. 14; 15 – grifos 

do original). 

 Joaquim Pedro, ao proceder à montagem de Guerra conjugal, terá seguido os 

passos de Eisenstein e procurado justapor os episódios intercalados numa estruturação 

em que os cortes entre eles não prejudicam a continuidade.  No caso do eixo narrativo 

protagonizado por Nelsinho (Carlos Gregório), tal princípio se encaixa 

significativamente. Cada um dos segmentos se inicia a partir do clímax do episódio 

anterior, num processo de continuidade cuja produção de sentido existe em função de 

prender a atenção do espectador.  A operosidade da câmera, sempre acompanhando os 

atores nos seus diversos deslocamentos, e esta montagem inovadora imprimem um 

ritmo dinâmico a cada segmento, evitando a monotonia de planos lentos e acumulados
8
. 

 Assim acontece desde a primeira cena, quando a câmera, em plano de conjunto, 

acompanha Nelsinho chegando aonde sua namorada Neusa (Christina Aché) vive com a 

avó D. Gabriela (Elza Gomes), cega e decrépita. O enquadramento de externa revela 

que se trata de uma casa suburbana, habitada por pessoas de classe média. O primeiro 

impacto é veiculado nesta cena quando o herói chuta o Paxá, inofensivo vira-lata 

sentado à porta da casa. Para Pascoal Farinaccio, este gesto representa o “rebaixamento 

do machão brasileiro” que reflete a “banalização do mal” recorrente no cotidiano 

sociopolítico da ditadura militar vigente à época (FARINACCIO, 2008, p. 241). O gesto 

de Nelsinho reproduz a truculência de um período incerto da História do Brasil difícil de 

ser apagado do imaginário coletivo. 

                                                           
8
 A terminologia de planos cinematográficos adotada nesta tese segue o que se verifica no texto 

AUMONT, Jacques et alii. O filme como representação visual e sonora. In:_____. A estética do filme. 
Tradução: Marina Appenzeller. 5. ed. Campinas, SP: Papirus, 2007, p. 19-52. 
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 A partir daqui, a câmera penetra na casa junto com Nelsinho e encontra D. 

Gabriela sentada numa poltrona. A voz embargada e os sucessivos tableaux 

apresentados em close fazem dela uma figura trágica, vestida com um largo vestido 

estampado e o xale sobre os ombros, como quem esteja sofrendo eternamente. A câmera 

focaliza alternadamente a idosa e o herói, utilizando-se de um jogo de iluminação em 

que o rosto de Nelsinho surge muitas vezes semioculto por uma sombra, enfoque 

subjetivo que mal disfarça seu olhar de antagonismo à idosa. Ela, por sua vez, com o 

olhar vago causado pela deficiência visual, desfia seu rosário de sofrimentos como uma 

melopeia, somente interrompida pelos goles de bebida sorvidos para aplacar seus males. 

 A chegada de Neusa estabelece um contraste com a triste figura da avó. A neta 

tem a beleza e o frescor inatos da moça suburbana, as olheiras pronunciam um rosto de 

sedução, ainda mais acentuada por um vestido generoso, logo censurado pelo ciumento 

namorado. Numa sucessão de planos aproximados, a câmera acompanha a sofreguidão 

amorosa dos dois jovens no sofá da sala. Este é um dos raros momentos em que a cena é 

acompanhada pela mesma trilha musical que inicia e termina o filme. É uma modinha 

muito suave que se torna um contraponto à temperatura das cenas vividas pelos 

namorados.  

 Com a evolução das carícias, Neusa posta seminua sobre um banco, como uma 

deusa no pedestal, quando a avó irrompe a sala como uma fantasmagoria recém-saída da 

escuridão, como se tivesse sendo sugada pelo zoom da câmera, e pergunta à neta o que 

fazia de pé no banco. A Neusa só resta mentir, com um tom de voz débil, dizendo que 

estava trocando uma lâmpada queimada. Tendo seu desfrute interrompido, a câmera 

focaliza em plano americano o frustrado Nelsinho sentado no sofá entre as duas 

mulheres: Neusa em sua roupa íntima e D. Gabriela com sua roupa anacrônica. 
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Enquanto a moça acaricia o peito do herói, a idosa lhe aperta insidiosamente a perna, 

sem parar de falar sobre seus achaques. 

 Este episódio simboliza a ironia típica do universo trevisaniano, magistralmente 

acolhida por Joaquim Pedro. D. Gabriela atua como o superego que impede o herói de 

aplacar seu desejo. De outro lado está Neusa com sua libido cada vez mais pulsante. A 

comicidade da situação faz lembrar o comentário de Berta Waldman: “O 

comportamento sexual de Nelsinho reaviva o mito da queda. As circunstâncias privam-

no da realização amorosa com a mulher de que ele é idólatra e, frustrado, ele vislumbra 

o paraíso perdido antes mesmo de ter sido vivenciado” (WALDMAN, 1982, p. 84).  

 Consubstanciando o que já foi tratado sobre a concepção de montagem 

desenvolvida por Eisenstein, Maria de Fátima Augusto resume o pensamento deste 

autor na crença de que “cada plano ou fragmento deve funcionar como atração 

dominante, imprimindo dinâmica, musicalidade e ritmo ao filme. [...]. Assim, para gerar 

o impacto psicológico, o filme deve ser planejado a partir de ações dominantes que 

privilegiam o conflito” (AUGUSTO, 2004, p. 65). 

 No segmento em que Nelsinho contracena com Maria (Zélia Zamir), o jogo 

dramático vai instaurar um conflito de interesses que envolve também a mãe de Maria 

(Wilza Carla) num triângulo amoroso que abala as convenções conservadoras da família 

brasileira.  

 A discussão entre os dois namorados começa por um motivo fútil, mas se acirra 

de maneira tal que Nelsinho ofende Maria, ao dizer que ela está muito velha para ele. A 

cena deste conflito ocorre em frente a um imenso vitral, que parece enfatizar a 

veemência da rusga do casal. Nelsinho abandona o quarto e a câmera o acompanha 

perambulando pela escuridão do corredor até descortinar um plano-sequência em que o 

herói encontra um amplo banheiro com espelhos e uma pia, onde vai lavar o rosto. Um 
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corte móvel tomado por trás de Nelsinho revela quando, movido pela curiosidade, ele 

abre uma porta contígua ao banheiro. 

 A imagem que se abre com a porta é acompanhada por uma pequena trilha 

musical que lembra aquelas cançonetas de caixinha de música, dando à cena um toque 

de enternecimento. A câmera invade o recinto e, num plano mais amplo, vê-se a mulher 

de roupão vermelho, que parece ter saído da tela de Satyricon, de Frederico Fellini, 

sentada sobre uma ampla cama de casal, convidando Nelsinho para entrar. Mediante um 

rápido travelling, verifica-se que o quarto está ornado com aqueles enfeites kitsch de 

casinhas, bonequinhas, bichinhos de pelúcia, dando-lhe uma conotação de quarto 

infantil. 

 A partir daqui, a cena se desenvolve em contracampo ao que ocorreu no quarto 

de Maria. Com a câmera aproximada na captação da imagem do casal, nota-se que a 

mulher obesa exala sensualidade, ainda mais potencializada pelo próprio cenário. Além 

da larga e convidativa cama, há um vitral ao fundo que colore o espaço com os matizes 

da paixão. Os bombons recheados com licor são comidos pela mãe de sua namorada 

Maria de maneira deliciada, com sensualidade, e são oferecidos a Nelsinho como isca 

fatal para o sexo. Em close, a câmera acompanha o desempenho de ambos rolando na 

cama: ele de terno e óculos, ela no roupão vermelho, e a mulher geme de prazer, 

enquanto acolhe Nelsinho na fartura de seu corpo. Fecha-se a cena do quarto e corte 

rápido para o lado de fora, onde se focaliza Maria, em primeiro plano, esmurrando, 

desesperada, a porta do quarto, mostrando adivinhar o que se passa no seu interior. 

 Na operação feita pelo cineasta neste segmento, está clara a intenção de se 

desenvolver uma montagem alinhada com a tese eisensteniana. Estabelece-se o 

contraponto entre as duas mulheres: Maria, apesar de jovem, é considerada velha e 

abandonada pelo herói; sua mãe, com mais idade, esbanja jovialidade e, por isso, 
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conquista o herói. Na disputa da filha com a mãe, sai vencedora esta última, 

recompensada por saber cultivar sua depravação em uma entrega incondicional. 

Percebe-se que, no universo criado por Joaquim Pedro, a pornochanchada voyeurista se 

dissolve para dar lugar à “anatomia da decadência” (XAVIER, 2003, p. 325), ao revelar 

a dissolução psicossocial da família, impactada pelas incontáveis pressões da vida 

moderna, na qual os embates entre mãe e filha na caça aos homens é apenas mais um 

reflexo não condicionado diante dos apelos cotidianos à competitividade do mundo 

contemporâneo. 

Em Guerra conjugal constata-se ser relevante o papel das mulheres para forçar 

os limites que lhes são impostos pela sociedade patriarcal, muitas vezes por meio de um 

jogo dramático em que demostram aparente submissão, quando, na verdade, estão na 

essência da transgressão.  Nota-se no caso da sensualidade do corpo feminino que é 

oferecida como um prêmio, mas ao mesmo tempo dando a impressão de que a conquista 

demanda uma contrapartida, seja ela material ou mediante a troca de interesses, em 

sintonia com os valores cultivados pela mentalidade burguesa.  Assim, até mesmo no 

erotismo mais depravado existe um preço a ser diligentemente cobrado e a exibição da 

“mercadoria” vai ocorrer com o recurso de caras e bocas de pin-ups glamourosas, 

ornadas por trajes generosos e artífices de trejeitos sensuais. 

Na sequência em que Nelsinho encontra Lúcia (Maria Lúcia Dahl), subsiste a 

impressão de o herói estar se submetendo a uma prova, a que foi atraído na casa da 

namorada.  A câmera enfatiza a desestabilização da segurança do macho dominador 

com sucessivos closes do seu rosto, onde desponta uma ruga de preocupação, enquanto 

seu olhar se desloca numa investigação do entorno, com a sensação estranha de haver 

mais alguém no recinto. A câmera, por sua vez, num plano aproximado de Lúcia, 

mostra-a trajando uma roupa convidativa, cujas cor e forma lhe modelam ainda mais o 
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corpo. Em contraste com o herói, a bela está bem à vontade e procura convencer 

Nelsinho, com uma voz acariciante e muito charme, de que não há ninguém mais lá 

além deles dois. 

Ismail Xavier, num ensaio sobre a construção do olhar no cinema, disserta 

exatamente sobre esta peculiaridade da câmera de narrar e não apenas mostrar, ficando 

sob a responsabilidade da montagem a construção da trama do filme.  E vem daí a 

possibilidade de se utilizar o recurso estético das “elipses narrativas”, para “omitir uma 

informação, saltar um detalhe, porque isso estragaria o jogo, como nas narrações de 

suspense ou nas charadas, quando a revelação decisiva só deve vir lá mais para o fim da 

trama” (XAVIER, 2003, p. 76). 

Portanto, enquanto paira esta sensação de insustentabilidade em Nelsinho, cresce 

a sensação de mistério para o espectador com as elipses narrativas, criando o suspense 

sobre o que está por vir, uma vez que o sugerido é mais instigante que o manifestamente 

revelado. Já a representação de Lúcia reforça a ambiguidade da situação. A bela se 

oferece o tempo todo, mas negaceia o contato mais íntimo, parecendo estar guardando o 

melhor para o final. No plano-sequência, Nelsinho é atraído para um quarto cujo cenário 

o aproxima de um templo do prazer, pois é a própria metonímia do pecado. Com a 

câmera em alternados travellings e aproximações se faz um reconhecimento rápido dos 

componentes do set. Na cor da parede e das cortinas predomina um vivo lilás que, por 

sinal é a cor da roupa da bela.  Pende na parede o quadro de um nu frontal feminino, 

como o ícone que rege naquele lugar. Renato Cordeiro Gomes mostra como uma 

filmagem semelhante a esta interfere na impressão causada no receptor: 

A câmera-olho, de um ponto de vista distanciado, abdica da 

panorâmica, da visão globalizante, para fixar os fragmentos, que, pela 

técnica da montagem, geometrizam a realidade. [...]. Os fragmentos 

submetem-se a uma sintaxe que elimina as ligaduras e se encaminha 

para a montagem da fatura metonímica, na direção do cubismo e da 

linguagem cinematográfica (GOMES, 1994, p. 33). 
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A partir daqui, a câmera flagra em plano aproximado uma cena inédita: Nelsinho 

se despe inteiramente do seu terno, representando, às avessas, o Super Homem das 

fantásticas aventuras cinematográficas: enquanto o super-herói tira o terno para a 

resolução dos problemas do mundo com a força dos seus superpoderes, Nelsinho, ao 

retirar o terno, perde a couraça que o protege dos perigos do mundo. 

Sobre a cama, redonda como a dos motéis, jaz uma colcha com o formato de 

boca dentada, de onde sai uma descomunal língua vermelha formando o lençol. 

Vermelho é também o roupão de Oscar, o amante de Lúcia, cujo retrato exibe seus 

músculos na mesinha de cabeceira. No plano-sequência, Lúcia convence Nelsinho a 

vestir o roupão de Oscar para agir como faz o amante. 

Em plano americano, a câmera mostra de uma posição superior a tentativa do 

herói, vestido com o roupão vermelho, rodando com Lúcia no colo para depois 

praticamente cair com ela na cama, onde ambos são tragados pela boca imensa. 

Nelsinho, com o esforço da peripécia, é acossado por uma crise de asma e não consegue 

o desempenho sexual de que tanto se orgulha como vampiro de corpo e alma, pois seu 

poder está justamente na realização da libido. Ironicamente, o vampiro é que acaba 

sugado pelas artes da mocinha dissimulada.    

Na composição da imagem é nítida a alusão à antropofagia. Lúcia, com seus 

trejeitos e negativas, age como uma isca e consegue atrair o herói para a cama 

antropofágica, onde a força do macho, concentrada na sexualidade, será neutralizada, 

ficando ambos equilibrados na relação de poder. Ironicamente, se repete o princípio 

fundador do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, em que é enaltecida a 

disposição do tupinambá em devorar o corpo do inimigo para dele a adquirir a força e a 

coragem. Com a emasculação de Nelsinho, consumido pela cama antropofágica, Lúcia 

assume as rédeas da relação e será quem doravante vai ditar as regras: despede o herói, 
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que bate em retirada, imerso em tamanha frustração. A cena tragicômica é filmada de 

um ponto de vista que abrange o conjunto da cena: a despedida de Nelsinho, ombros 

caídos, na porta de saída, com o paletó pendente numa das mãos. Lúcia, sarcástica, 

fuma o cigarro da vitória, enquanto sai de cena o herói, desconsolado. 

Na sequência final, a câmera em close filma as costas de alguém não 

identificado vestido com o roupão de Oscar, que faz Lúcia desaparecer num abraço, a 

ponto de a tela ficar avassalada pelo tecido vermelho do roupão. É como se a 

personagem estivesse também sendo engolfada por este ser misterioso que, apesar de 

não aparecer claramente durante a trama, cumpre também seu papel na sina da 

entredevoração contínua.   

 O segmento final mescla o grotesco com o sublime. A câmera faz a tomada de 

Nelsinho num plano-sequência que percorre o corredor fracamente iluminado de um 

bordel, com o protagonista destacando-se na cena por estar impecável todo vestido de 

branco: terno, camisa e gravata. Na trajetória do corredor, é tocado, abraçado e 

convidado para o sexo por várias prostitutas do local, porém, como Ulisses durante o 

episódio no canto das sereias, segue resoluto para a mais velha (Maria Veloso) que a 

câmera, em plano americano, assumindo o ponto de vista do herói, encontra sentada ao 

fim do corredor fazendo tricô. Embora deslocada, é nítida a referência à Penélope da 

Odisseia.   

Em travelling, a câmera percorre o cenário para onde a velha prostituta leva 

Nelsinho. Está impregnado de referências caóticas pelas quais a câmera viaja 

fragmentariamente: há um quadro comemorativo do IV Centenário do Rio de Janeiro, o 

gobelin representa uma cena idílica do século XVIII, misturados com prateleiras com 

panelas velhas e a geladeira que está vazia.  Além disso, as paredes estão sujas, a cama é 

andrajosa, há um rolo de papel higiênico de péssima qualidade parecendo bem usado. 
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Todas estas referências revelam  uma intensa decrepitude, porém as circunstâncias que 

ocorrem durante o plano-sequência se tornam, paradoxalmente, motivo de euforia para 

o herói que paga antecipadamente os serviços da profissional. 

A câmera acompanha, em primeiro plano, a prostituta se despindo e acentua a 

exposição das rugas do seu corpo maltratado pelo passar dos anos. Em close acompanha 

os dois se deitando e a frase vitoriosa: “Deus seja louvado. Eu tenho minha velha!” Na 

cama com a prostituta, Nelsinho tenta beijar-lhe a boca, apesar da resistência da velha: 

“Na boca, não!” Sergio Botelho do Amaral prefere uma interpretação desta cena com 

base na psicanálise, considerando que “o quarto da prostituta seria o espaço reservado 

para a realização de um dos primeiros e mais caros desejos do homem: o encontro 

sexual com a mãe. Aliás, a prostituta faz esse jogo muito bem, pois não se beija na boca 

nem puta nem mãe” (AMARAL, 1997, p. 166). A possibilidade de uma leitura baseada 

no complexo de Édipo mostra a densidade psicológica deste personagem que atravessa 

todo o eixo narrativo envolvido com uma diversidade de mulheres e situações-limite. 

 A câmera os encontra numa saída lateral, onde o herói pergunta seu nome e ela 

responde: “Pergunte por Sofia”. Esta Sofia, sendo o nome real ou nome de guerra, 

remete ao significado de conhecimento e sabedoria gregos, mas também tem a ver com 

sofisma, algo que parte de premissas verdadeiras, mas que pode levar também a falsas 

conclusões. O que obteve Nelsinho com a velha: a sabedoria que viria melhorar sua 

percepção do mundo ou a falsa impressão que contribui para imergir ainda mais no caos 

de suas emoções instáveis?  Talvez uma pista para a resposta esteja em sua fala final: 

“Agora, sim, posso ir para casa, abraçar minha mulher e beijar meus filhos”.  

O episódio que encerra o filme vem ao encontro das diversas nuances percebidas 

em Guerra conjugal, entre as quais se destaca o assunto polêmico levantado por 

Joaquim Pedro sobre a redenção de Nelsinho, de acordo com a entrevista concedida a 
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Ute Hermanns, para a Folha de S. Paulo, sobre a recriação dos seus filmes com base na 

cultura literária brasileira:  

Guerra Conjugal é uma crítica à civilização terno e gravata. Essa 

indumentária vai associada a um certo tipo de comportamento moral 

que é – aí sim – uma guerra danada e muito egoísta.  Na verdade, um 

quer derrotar o outro e a união entre eles é provocada pela fraqueza de 

cada um. Não há quem escape, a não ser o próprio Nelsinho que é o 

pior, que é o “Vampiro de Curitiba”, como Dalton Trevisan o chamava, 

que no fim diz que se redime, porque atinge o máximo do pecado. O 

que é uma velha tese – se eu não me engano cristã –, de você atingir a 

santidade pelo excesso de pecado. Porque tem muito santo que era 

libertino ou um guerreiro implacável, cruel e que um belo dia tem uma 

iluminação e passa a ser o contrário. O excesso de pecado coloca o 

indivíduo em contato com a santidade. Esse último filme que eu fiz era 

sobre a santidade e a carne, coisas que acho engraçadas. Porque a 

castidade é uma invenção delirante do espírito para negar o próprio 

corpo (ANDRADE apud HERMANNS, 2010). 

 

 

A menção da possibilidade de Nelsinho ter alcançado a redenção mediante o 

excesso de pecado é um paradoxo que instiga uma leitura sobre o tema. Realmente, 

desde a crença bíblica de que Pedro negou Cristo três vezes, há na hagiografia católica 

inúmeros exemplos de santos que se converteram após uma biografia repassada de 

violências e dissipações. Dentro de uma lógica religiosa não contaminada por pruridos 

carolas, Nelsinho teria alcançado a santidade, quando encontra Sofia como a guia 

espiritual que lhe oferecerá o corpo para sua beatificação. 

Pascoal Farinaccio tece uma interpretação bastante interessante sobre o tema, 

quando considera discutível a hipótese de redenção para os personagens do filme. No 

caso dos personagens masculinos, há a “degradação ascendente” do Dr. Osíris, que vai 

de conquistador de belas para a homossexualidade; de Joãozinho que sai da condição de 

marido feroz e autoritário para moribundo, em cuja proximidade sua mulher Amália 

solta gargalhadas; de Nelsinho que migra de namorado de mulheres atraentes para ser 

possuído pela mulher felliniana e para cortejar a velha prostituta. Por sua vez, as 

personagens femininas parecem “subverter a ordem estabelecida”, mas esbarram numa 

“transgressão extremamente limitada” sem conseguir alterar a opressão patriarcal 
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(FARINACCIO, 2008, p. 245). Segundo o pesquisador, a ideia da redenção de 

Nelsinho, se aplicada às demais situações dos personagens que desfilam nos episódios 

do filme, “é infeliz, pois age no sentido de diminuir a tensão subjacente às relações 

conjugais na sociedade patriarcal, construída na narrativa cinematográfica pela 

acumulação de perversidades que vão sendo apresentadas” (FARINACCIO, 2008, p. 

246). 

Sem querer contrariar as posições divergentes, mas contribuindo com uma nova 

perspectiva sobre o assunto, vale agregar também o ângulo de visão de Mikhail Bakthin 

no que concerne à “cosmovisão carnavalesca” com a qual parece estar vinculado o 

filme, implicando uma interpretação baseada no gênero do sério-cômico, na qual 

“debilitam-se a sua seriedade retórica unilateral, a racionalidade e o dogmatismo” 

(BAKTHIN, 2010, p. 122).  Segundo a perspectiva aberta pelo autor, existem três 

peculiaridades no gênero:  

a) “a primeira peculiaridade de todos os gêneros do sério-cômico é o novo 

tratamento que eles dão à realidade”; 

b) “a segunda peculiaridade é inseparável da primeira: os gêneros do sério-

cômico não se baseiam na lenda, nem se consagram através dela”;  

c) “a terceira peculiaridade são a pluralidade de estilos e a variedade de vozes 

de todos estes gêneros” (BAKTHIN, 2010, p. 122; 123 – grifo do original). 

A primeira tem a ver com o novo tratamento dado à realidade brasileira, quando 

Joaquim Pedro aborda metaforicamente, nos três episódios, dilemas que não ficam 

imersos no passado, mas, sim, que estão na ordem do dia, tais como as questões de 

gênero, nas quais a mulher luta para conquistar uma posição mais consequente na 

sociedade patriarcal.  
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Considerando a segunda peculiaridade do sério-cômico, verifica-se que Guerra 

conjugal apropria-se das histórias relatadas nos contos trevisanianos, mas as transforma, 

indo além dos parâmetros reducionistas com que foram consideradas por parcela da 

crítica da época: 

Um exemplo nítido da transformação destes elementos é a sequência 

final de Nelsinho no bordel, em planos de câmera-na-mão passando 

pelos rostos tristes e marcados das prostitutas se oferecendo, quase um 

documentário (uso de não-atores e atores não-profissionais), num 

tratamento plástico e de decupagem que não nos deixa nem distanciados 

nem próximos a tudo que passa, apenas testemunhas. O encontro com a 

velha, a transa, o monólogo monocórdio dele, meio poético, meio banal 

(ou os dois), criarão uma atmosfera de estranhamento e mal-estar pela 

crueza das imagens (herança de uma relação agressiva com o público do 

Cinema Marginal), que permanecerão mesmo após os letreiros e a 

música bela e suave no final (GRAÇA, 1997, p. 101-102). 

  

Na terceira perspectiva constata-se em Guerra conjugal a “politonalidade da 

narração, pela fusão do sublime e do vulgar, do sério e do cômico [...]. 

Concomitantemente com discurso de representação, surge o discurso representado” 

(BAKTHIN, 2010, p. 123 – grifo do original). Esta politonalidade está presente no filme 

que, originalmente considerado uma pornochanchada, engloba a virtualidade de lidar 

com linguagens multivariadas, desde o modo melodramático até a tragicomédia. A 

maestria com que Joaquim Pedro coordena os três eixos narrativos proporciona uma 

dinâmica virtuosa ao filme, de maneira que a representação fica mais concentrada na 

fatura do sugerido que do definitivo, pois “a religião entra como o segundo elemento 

nesse universo de dissimulação. Ela é a contrapartida, o freio que segura o ímpeto que 

esse mundo de ilusão suscita” (WALDMAN, 1982, p. 81). 

Portanto, quando o pervertido Nelsinho atinge o êxtase com a sua divinizada 

Sofia vive uma ilusão transitória, pois, sendo um vampiro erótico-corrosivo condenado 

pela própria existência, permanecerá em sua danação extrema pela eternidade, sob a 
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aura da “poderosa força vivificante e transformadora e de uma vitalidade indestrutível 

da cosmovisão carnavalesca” (BAKTHIN, 2010, p. 122). 

  

4.7 ENSAIANDO ALGUMAS CONEXÕES IMPORTANTES 

 

Composto de três eixos narrativos nos quais se distinguem os argumentos 

pinçados nos 16 contos de Dalton Trevisan, Guerra conjugal é um filme cuja 

fragmentação do enunciado torna-se reflexo do próprio panorama sociocultural que 

aponta para as dissonâncias entre o moderno e o provinciano, marcadas por 

incompletudes e transitoriedades.  Os episódios vivenciados pelo conflituoso casal de 

idosos, pelo advogado corrupto e pelo amante inveterado se interpenetram ao longo da 

narrativa, requerendo uma recepção concentrada para a compreensão do filme nos seus 

desdobramentos. Percebe-se que seu entendimento pleno não se dá unicamente pela 

recepção descomprometida, voltada para o entretenimento, conforme costuma ocorrer 

para quem assista a uma pornochanchada.  

 Joaquim Pedro admite a intencionalidade de realizar o filme como um produto 

vinculado a uma estética que adota como parâmetro a pornochanchada, pois a 

postulação cômica que impregna os personagens e as situações coexistentes na trama se 

resolvem mediante a paródia pornochanchadística da sociedade. Masculino e feminino 

vivem em clima de tensão pelas rusgas conjugais, o adultério compensatório, a busca 

infinita pelo prazer extraconjugal, nesta obsessão para satisfazer o desejo reprimido, 

descambando para situações irônicas, repassadas de senso de humor: 

[Nas situações em que há senso de humor] a satisfação do desejo 

proibido é insinuada então de surpresa. Antes de nossa culpa e 

ansiedade terem tempo de entrar em ação, o prazer proibido já foi 

experimentado. Uma fonte de prazer muito mais funda do que as 

diretamente acessíveis foi escancarada. As inibições são 

momentaneamente suspensas, e experimentamos aquele sentimento de 
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poder e prazer geralmente designado por regozijo ou exultação 

(BENTLEY, 1967, p. 210). 

 

 

 Segundo o cineasta, a pornochanchada foi desfrutada pelas classes populares, 

porém condenada severamente pela classe A que, por ser favorecida economicamente e 

acostumada a um consumo sofisticado, rejeita aquelas produções destinadas ao grande 

público, por fugir ao modelo do cinema industrial americano, padrão aceito pelo seu 

gosto apurado (ANDRADE, 2010).  Os contos de Dalton Trevisan transmutados numa 

pornochanchada adquirem a condição de kitsch
9
, quando ela promove a “tradução de 

um código mais amplo para um código mais baixo – e para um auditório mais largo”, 

pois “a redução do repertório implica a ampliação da audiência” (PIGNATARI, 1971, p. 

114).  

O rebaixamento estilístico proporciona o franco acesso à arte, com o simulacro 

da linguagem encontradiça nas páginas de jornal, nas novelas de televisão e no 

casuísmo das ruas. Agora se estende também para as telas, ainda mais potencializado 

pela representação da sociedade brasileira, com suas mazelas culturais e ideológicas. 

Neste aspecto, torna-se sintomática a cena em que o Dr. Osíris, figura exponencial do 

erotismo heterossexual, é veementemente assediado pelo seu colega Pedro e, ao 

expandir um débil mecanismo de defesa, tem sua masculinidade posta à prova com a 

frase tonitruante: “Cale-se sua bicha louca!” Para Pascoal Farinaccio, “tal reviravolta 

em que a personagem passa de conquistador a conquistado, de caçador a (humilhado) 

caçado, produz novamente o rebaixamento do „machão‟ brasileiro” (FARINACCIO, 

2008, p. 242). E a cena se multiplica em significações, quando se percebe que este 

rebaixamento é um movimento que se expande para a corrosão da própria sociedade 

                                                           
9
 “ Kitsch é o que surge consumido, o que chega às massas ou ao público médio porque está consumido; 

e o que se consome (e, portanto, se depaupera) porque o uso a que foi submetido por um grande 
número de consumidores apressou-lhe e aprofundou-lhe o desgaste” (ECO, 1970, p. 100 – grifos do 
original). 
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patriarcal, confrontada num status claudicante, diante de valores desmoralizados, mas 

que continuam sendo cultuados especialmente pelas esferas de poder. 

A par destas relações de significação que contribuem para a recepção mais 

objetiva, diminuindo o aturdimento do espectador diante da narrativa fragmentada, 

constata-se que Joaquim Pedro se vale de recursos técnicos, especialmente no campo da 

montagem de planos alternados, visando a dotar o filme de uma sintaxe criativa do 

argumento prospectado nos contos, com conexões que mantenham a unidade geral do 

filme. Pascoal Farinaccio destaca os nexos que levam a esta noção de conjunto: 

Em primeiro lugar, parece-nos decisivo destacar a unidade temática dos 

episódios, sempre em torno de conflitos sexuais e amorosos; são 

efetivamente, como se diz, variações sobre o mesmo tema. 

       [...] 

E aqui temos, sem dúvida, outro fator de coesão da narrativa, a garantir 

a solidariedade do conjunto.  Todos os episódios são atravessados por 

elementos comuns, que os ancoram numa cena reconhecível como 

sempre a mesma, apesar das variações de superfície. 

É tudo um certo Brasil – sentimo-nos tentados a dizer com muita 

simplicidade, crendo que a expressão não distorce o que a obra 

efetivamente (e significativamente) nos apresenta. [...]. Os lugares [dos 

cenários] são diferentes, mas, aproximados na obra por um traço 

cultural comum, figurado simbolicamente nas flores, acabam 

englobados e subsumidos por um contexto maior, o país, o lugar 

(oniexplicativo) dos lugares de Guerra conjugal (FARINACCIO, 2008, 

p. 245). 

  

Além destas oportunas observações, outra contribuição para manter a coesão 

geral dos episódios é, sem dúvida, o recurso estilístico da repetição das tramas, dos 

personagens obsessivos, da linguagem fescenina, das imagens grotescas etc. 

apropriados diretamente dos contos originais que há muito vêm sendo mal 

compreendidos pela crítica empedernida que, por sua vez, é satirizada por Dalton 

Trevisan: “Há que de anos escreve ele o mesmo conto? Com pequenas variações, 

sempre o único João e a sua bendita Maria. [...]. Quem leu um conto já viu todos. Se leu 

o primeiro pode antecipar o último – bem antes do autor” (TREVISAN, 2007, p. 131). 

A repetição é um fator a mais para Joaquim Pedro condensar os personagens em papéis 
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sociais demarcados com as respectivas máscaras, ensejando a leitura dramática das 

contradições da vida social nas cidades menores, em relação aos avanços 

comportamentais da modernidade. Existe uma tipologia flagrante de dignitários 

envolvidos em corrupção na pele do Dr. Osíris; de mulheres se esmerando 

obsessivamente na dosagem dos seus atrativos sexuais para deles angariar vantagens, 

como Olga, por exemplo; de casais em plena guerra conjugal provocada pelos 

corriqueiros interesses do cotidiano, como em Joãozinho e Amália. 

Ao projetar seu filme sobre estes fenômenos francamente observáveis na 

sociedade brasileira, Joaquim Pedro, além de manter a coerência diegética, consegue 

também estabelecer conexão com a realidade pulsante sem, entretanto, mimetizá-la. Em 

vez de ser mimético, Guerra conjugal está próximo ao contradiscurso melodramático, 

concebido por Richard Murphy como “um modo de abstração que transcende do real 

em favor de um significado excessivo” (MURPHY, 1998, p. 177), caráter que o faz 

extrapolar dos fatos observáveis no cotidiano para torná-los ainda mais visíveis para o 

espectador. É o caso, por exemplo, da transgressão feminina que surge com Amália, 

inconformada com os maltratos de Joãozinho; de Olga, ao manipular o marido e o 

amante; de Lúcia que desmonta a fama de conquistador de Nelsinho.  Portanto, a carga 

melodramática dos contos trevisanianos é ressignificada na produção cinematográfica, 

quando a encenação leva os atores ao paroxismo do exagero, como ocorre na cena entre 

Nelsinho e a mãe de sua namorada, cuja lubricidade salta aos olhos na opulência do seu 

corpo farto, envolvendo-o num estimulante processo de fagocitose sexual. 

Quando sua característica dominante perde substância o herói é desconstruído, 

processo que ocorre tanto nos contos quanto no filme. No caso de Joãozinho é a morte 

que o leva à desconstrução, enquanto a viúva exulta a conquista da liberdade ainda que 

tardia. A desconstrução de Nelsinho acontece por não conseguir submeter Lúcia na 
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cama, para ser enlaçada pelo misterioso braço de roupão que nada mais é que uma 

metonímia de Oscar, seu poderoso amante. Já para o Dr. Osíris a alegoria da derrota 

vem com o obsedante assédio do seu colega João, praticamente o ordenando a assumir 

sua homossexualidade. De acordo com Ivete Huppes: 

Em substituição ao hábito de localizar modelos exemplares em uma 

época aureolada de virtudes, cresce a tendência para mostrar homens 

comuns e para duvidar dos heróis.  Parece preferível interpretar a vida 

como uma sucessão de escolhas – todas elas erradas, desta perspectiva – 

e realçar a limitação da existência humana no seu devir permanente, em 

vez de mobilizar o passado e cultuar-lhe traços de irretocável 

exemplaridade (HUPPES, 2000, p. 16). 

 

Denota-se na trama trevisaniana uma autonomia de atuação por parte dos 

personagens que, uma vez criados, se afastam da paternidade autoral, assumindo 

densidade própria.  Tal característica é percebida por Pascoal Farinaccio a partir da  

[...] indeterminação do foco narrativo, que produz uma interpenetração 

de vozes do narrador e das personagens e obscurece, ainda outra vez, a 

origem individual das enunciações, repetições, em suma, que terminam 

por compor um mundo concentracionário, onde toda tentativa de evasão 

esboçada é de imediato transformada em gesto morto (FARINACCIO, 

2008, p. 238). 

  

Mas esta autonomia não significa plena liberdade, pois os personagens são 

esfacelados em sua complexidade psicológica, aferrados que estão a uma sociedade 

patriarcal cujos vícios de origem são reproduzidos nas narrativas que protagonizam. É o 

caso do casal aparentemente simplório, formado pelos idosos ambientados numa zona 

rural, concebida pelo imaginário coletivo como um lugar ameno, sem a ameaça do 

estresse urbano. Entretanto, a luta encarniçada entre eles, com violenta agressão mútua, 

ciúme doentio, traições manifestas ou dissimuladas formam o elenco de funestas 

desinteligências que parecem ter sido retiradas das páginas sanguinolentas de um jornal 

policialesco de baixa categoria.  Este clima bafejado pelo kitsch e situações eivadas pela 

violência cotidiana dão curso ao vampirismo dos personagens, sugando uns aos outros, 
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seja pelos constrangimentos recíprocos, pela desmoralização obsessiva, ou pela 

sexualidade exagerada, como ocorre com Nelsinho.  

“Esses discursos deslocados do real para a ficção compõem com breves 

pinceladas uma espécie de „quadro vivo‟ concentrado no essencial, sem alçapões 

ilusionistas, nem jogos de luz enganadores”, diz Berta Waldman. E a manifestação 

destes destemperos ocorre por meio de discursos com uma dicção que nivela todos os 

personagens num mesmo rebaixamento moral, independentemente de seu status: 

“Funcionando como moeda corrente, estas falas são dessubjetivadas, não se ligam a um 

corpo, correm soltas pela boca do jovem, da velha, do malandro, do pivete que passa, do 

bacana, da mulher, do doutor” (WALDMAN, 2007, p. 258). 

E, se a presença destes personagens obsessivos e seus discursos clicherizados 

são uma constante no ambiente de que fazem parte, a repetição dos enunciados e de sua 

contextualização é o processo factível para produzir o caráter transgressivo na obra 

trevisaniana, com uma ênfase programática: 

A repetição que se promove não é a do sempre igual, é antes a repetição 

do vilancete que projeta suas voltas em torno do mesmo mote [...]. 

Na linguagem artística, por exemplo, a repetição se faz para expressar 

matéria análoga (porém diferente) que, se equacionada e reduzida a um 

denominador comum, se transformaria em generalidade, lei, forma 

vazia de diferença, forma invariável de variação.  

Assim, a repetição exprime um ato de transgressão com referência à 

generalidade.  Ela questiona a lei, denuncia o caráter geral em nome de 

uma realidade mais profunda (WALDMAN, 1977, p. 252-253). 

  

Já Marília Scaff Rocha Ribeiro vê nesta característica da prosa trevisaniana uma 

poética da repetição, por meio da qual existe a “generalização de uma experiência 

particular que adquire, desse modo, um caráter coletivo” (RIBEIRO, 2011, p. 13). A 

mesma autora verifica que, sendo um projeto estético consciente, Dalton Trevisan 

consegue atingir pelo menos dois resultados importantes: 
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a) o envolvimento do leitor num mundo em que se identifica como participante, 

pois já está suficientemente acostumado ao texto, a ponto de se tornar 

cúmplice da narrativa; 

b) sendo uma obra cíclica, torna-se “uma reiteração monotônica de todo um 

universo quase mítico que se reparte em várias coleções de contos” 

(RIBEIRO, 2011, p. 13-14). 

A repetição trata da ênfase do mesmo, mas paradoxalmente é aí que se instaura 

sua originalidade, pois se trata de um projeto estético que se funda na reiteração de uma 

mundivivência a  se perpetuar indefinidamente (RIBEIRO, 2011, p. 12). No ambiente 

trevisaniano, o mesmo se encontra na mescla inescapável do tragicômico com o 

melodrama. E os personagens neste palco da vida se parecem, de maneira verossímil, 

àqueles com os quais os leitores/espectadores esbarram nos escritórios, nas repartições 

públicas, nas ruas, nas igrejas, nos bordéis e por onde mais insistam em transitar. 

Durante a transmutação fílmica, é evidente que a estética da repetição abrisse 

uma possibilidade a mais para a aglutinação dos contos nos três eixos narrativos, 

visando essencialmente a emprestar melhor comunicabilidade (não paternalista) com o 

público (FARINACCIO, 2008, p. 241). Por extensão, para compor os personagens que 

se tornaram matrizes de cada um destes eixos narrativos também se tornou oportuno 

levar em conta o grotesco de sua presença nos contos, pois a intenção era produzir um 

filme “feio, intencionalmente feio, uma espécie de cultura que corresponde à fealdade 

de formação pessoal, de relacionamento entre as pessoas” (ANDRADE, 2010). 

Portanto, a tipificação destes personagens requereu de Joaquim Pedro uma 

configuração consistente com esta fealdade, mas impregnada de vertente ideológica, de 

maneira a serem repositórios de significância crítica, não somente cômica. É como 

entende Ismail Xavier: “Joaquim Pedro dissolve a figura do macho em Guerra conjugal 



124 
 

(1975)”, no momento em que “o drama desloca-se das questões do poder na esfera 

pública para a dissecação da vida privada, sem abandonar o eixo político de um debate 

sobre a família que mobilizou outros cineastas nos anos 70” (XAVIER, 2003, p. 188).  

Por isso, o episódio de Joãozinho e Amália é filmado num set que representa 

uma modesta casa de família, porém, longe de expressar harmonia familiar, o quadro 

revela um tempestuoso relacionamento entre os que lá vivem: o pai é um alcoólatra que 

usa de violência para intimidar a mulher e o filho, figura completamente anódina diante 

da figura do pai. As feições deste último têm a dureza da severidade do macho 

incontestável e seu discurso cheio de impropérios, repassado numa voz tonitruante, 

sinalizam sua condição autoritária coerente com a representação da sociedade patriarcal, 

essência do contexto sociopolítico brasileiro da época.  

O Dr. Osíris enverga o indefectível terno e gravata, comuns entre os advogados e 

marca de sua respeitabilidade, mas se revela ser pai de família, o que não o impede de 

se envolver em múltiplas conquistas amorosas. Seu escritório, com as paredes 

descascadas e quadros de mau gosto, representa a ruína do direito no país.  

Nelsinho tem uma tipificação inconfundível, com seus ternos e óculos de 

armação anacrônica que parecem fazer parte do seu rosto, na composição da máscara do 

funcionário burocrata, à semelhança dos muitos barnabés que habitam as repartições 

públicas. A exacerbação de suas experiências amorosas narradas no filme estabelece um 

contraste com sua caracterização, voltada para a mediocridade. O personagem é criado 

com base numa trajetória na qual se caracteriza pelo amálgama do cafajeste com o 

vampiro de extração urbana (WALDMAN, 1982, p. 128).   

Aliada à condicionalidade do vampirismo, uma vertente também explorada na 

construção deste personagem, bem como na de outros da filmografia do cineasta, é a 
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antropofagia
10

. Num dos seus depoimentos, Joaquim comenta este fenômeno, que 

considera uma das formas de consumo mais frequentes em países subdesenvolvidos: 

A antropofagia é uma forma de consumo que os subdesenvolvidos 

usaram de maneira exemplar. 

      [...] 

Todo consumo é redutível, em última análise, ao canibalismo. As 

relações de trabalho, como as relações entre as pessoas, as relações 

sociais, políticas e econômicas, são ainda basicamente antropofágicas. 

Quem pode come o outro, por interposto produto ou diretamente, como 

nas relações sexuais. A antropofagia se institucionaliza e se disfarça. Os 

novos heróis, à procura da consciência coletiva, partem para devorar 

quem nos devora, mas são fracos ainda (ANDRADE, 1978, p. 117-

118).  

 

 

Embora este depoimento esteja mais atrelado a seu filme Macunaíma (1969), 

observa-se que esta alusão se amplia para todo um contexto ideológico já observado por 

Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago (1928), em coesão com as propostas 

identificadas durante a Semana de Arte Moderna (1922), que encampou o movimento 

da intelectualidade brasileira a fim de revolucionar as manifestações artísticas do país. 

Segundo Pascoal Farinaccio, “reatualizando metaforicamente o repasto antropofágico 

dos antigos índios tupis, [Oswald de Andrade] concebe a cultura brasileira como uma 

cultura que se faz devorando os influxos estrangeiros” (FARINACCIO, 2012, p. 18 – 

grifo do original). 

Entende-se que o Manifesto Antropófago não se atém exclusivamente à esfera 

artística, trazendo em seu bojo também a visão sociopolítica, evidenciando a 

necessidade de uma tomada de consciência sobre os aspectos fundadores da identidade 

brasileira, porém sem radicalismos nacionalistas ou xenófobos. Daí, o fato de mostrar- 

se, não como um libelo iconoclasta, e sim como provocador de uma reviravolta na 

cultura brasileira, com ideias que tangenciam uma filosofia de vida. Para Oswald de 

                                                           
10

 Principalmente no filme Macunaíma, há uma série de manifestações de antropofagia, como explica 
Lúcia Nagib: “Em vários momentos, Macunaíma come ou tenta comer carne humana (como quando 
experimenta um pedaço da perna do Curupira) e ele mesmo é quase cozido e devorado pela mulher do 
gigante Piaimã, o industrial, sendo este afinal atirado na feijoada humana pelo protagonista” (NAGIB, 
2006, p. 101). 
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Andrade, a aventura humana sob a égide da felicidade está em realizar a antropofagia 

carnal: 

O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala 

termométrica do instinto antropofágico.  De carnal, ele se torna mais 

eletivo e cria amizade.  Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. 

Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa 

antropofagia aglomerada dos pecados de ceticismo – a inveja, a usura, a 

calúnia, o assassinato. Peste dos chamados povos cultos e 

cristianizados, é contra ela que estamos agindo. Antropófagos 

(ANDRADE, 1973, p. 232). 

 

 

Quando o vampirismo trevisaniano é transmutado para Guerra conjugal, ganha 

também ingredientes da visão antropofágica, à medida que os personagens se 

entredevoram nos conflitos, no convívio tensionado, nas relações sociais e sexuais. 

Ocorre com a digladiação cotidiana entre Joãozinho e Amália, nas aventuras do Dr. 

Osíris e suas parceiras, sobretudo com Nelsinho, por ser “um sujeito que se alimenta de 

uma mitologia erótica e é justamente através dela que sua fantasia sexual se move” 

(WALDMAN, 1982, p. 69). Em seu vagar angustiado para superar o horror da solidão, 

este vampiro antropofágico suga sadicamente a paixonite de Neusa, levando-a à 

exaustão do desejo; é devorado pela morbidez untuosa da mãe de Maria; sucumbe na 

dissimulação de Lúcia; é absorvido pelo êxtase na comunhão ilusória com a velha 

prostituta Sofia. 

O momento mais definitivo desta devoração generalizada está na cena em que 

Lúcia o atrai para a cama cujo formato simula uma gigantesca boa aberta parecendo 

engolir o herói. Anteriormente, a metáfora da comilança se desliza também para a mãe 

de Maria, comendo compulsivamente bombons sobre a cama onde logo depois iria 

devorar Nelsinho, quando a câmera flagra, em close, o herói sendo engolfado pelas 

carnes fartas da mulher sensualmente obesa.                      

À proporção que se empenha na busca das mulheres que lhe deem prazer, o 

herói se oferece indiscriminadamente em holocausto, se entregando àquelas que, por 
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serem repulsivas, não teriam mais os atrativos da carne. Assim, o Nelsinho 

cinematográfico vive um duplo: é o amante hedonista e o personagem mítico 

consubstanciado em vampiro, que transgride os princípios do bom-mocismo para 

continuar sobrevivendo neste mundo híbrido criado no avesso do sublime com as 

profundezas do pecado.  
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5 OUTRAS FRONTEIRAS DA INTERMEDIALIDADE  

    NA OBRA DE DALTON TREVISAN 

 

 Adalberto Müller reitera, em seus estudos no campo da literatura e do cinema, a 

necessidade de a pesquisa acadêmica se voltar para uma abordagem transdisciplinar, em 

que se leve em conta o conceito da intermedialidade, considerado de maneira 

abrangente: 

Dentro deste processo [de objetos de investigação muito diversos], 

literatura e cinema devem ser entendidos como mídias que se inter-

relacionam de modos diversos, dentro de um universo midiático 

bastante amplo, que inclui mídias diversas, como tradição oral, a canção 

popular, o rádio, a imprensa escrita, a televisão, as artes visuais, a 

internet, o videogame etc. 

    [...] 

A intermedialidade se define, grosso modo, como a relação que se 

estabelece entre diversas mídias e produtos midiáticos, e que estes 

estabelecem entre si, através de processos de adaptação, citação, 

hibridização etc., ressaltando a medialidade de sua constituição e do seu 

sentido (MÜLLER, 2012, p. 169 – 170 – grifo do original). 

 

Dentro deste princípio, a presente pesquisa se deparou com outros “produtos 

midiáticos” que contribuem para reforçar ainda mais o escopo da tese, ao aportar as 

interconexões dos textos de Dalton Trevisan com outras manifestações artísticas, além 

do cinema. Parte daí a oportunidade de investigar mais duas produções cinematográficas 

e três encenações teatrais criativas que também receberam aprovação do autor, portanto 

dignas de constar neste trabalho, como amostragem da propensão cênica dos contos. A 

primeira produção cinematográfica é Um uísque antes... e um cigarro depois (1970), de 

Flávio Tambellini, composta de três episódios, cujo segundo – Mocinha de luto – foi 

baseado no conto de mesmo título. Já a segunda – Penélope (2004) –, de Estevan 

Silvera, é um curta-metragem também baseado num conto de Dalton Trevisan.  
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Por outro lado, com acentuado tônus dramático, a obra trevisaniana tem sido 

alvo do interesse de encenadores, a fim de se apropriarem dos textos para transcriações 

mediadas por representação teatral: 

É sabido que surgiram, no decorrer das últimas décadas, e cada vez 

mais, adaptações das narrativas trevisanianas para o teatro. Essa 

manifestação artística confirma o aspecto intrinsecamente teatral da 

obra de Dalton Trevisan e nos leva a sublinhar o conceito de sua arte 

como performativa – não somente nos termos tradicionais do teatro, 

mas chamando a nossa atenção para o lado performativo da linguagem 

dos seus atores e das nossas próprias existências cotidianas repletas de 

papéis pré-escritos e feitos ou construídos (VIEIRA, 2013, p. 162 – 

grifo do original). 

 

E os exemplos mais expressivos nos quais se manifesta este “lado performativo” 

destacado por Nelson H. Vieira surgem com as montagens
11

 de Mistérios de Curitiba 

(1991), de Ademar Guerra; No ventre do Minotauro (2001) e Pico na veia (2005), de 

Marcelo Marchioro. Seguindo a lógica dos capítulos anteriores, cada um destes 

trabalhos é analisado adiante, no enfoque do texto literário e na respectiva transmutação 

fílmica ou teatral. 

 

5.1 UM UÍSQUE ANTES... E UM CIGARRO DEPOIS 

 

 O filme de Flávio Tambellini, jornalista e crítico de cinema que decidiu mudar 

para a produção cinematográfica, compõe-se de três episódios vinculados ao gênero de 

comédia erótica ou pornochanchada, conforme delineados pelos críticos na época de seu 

lançamento, em 1971. Os primeiro e terceiro episódios foram transmudados 

respectivamente dos contos A vingança e Ivone, de Orígenes Lessa. O segundo se 

originou do conto Mocinha de luto, de Dalton Trevisan, devidamente analisado no item 

3.1 desta tese, cabendo, na presente oportunidade, apenas a investigação da releitura 

                                                           
11

 Os anos mencionados indicam quando ocorreram as primeiras encenações de cada uma das peças. 
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fílmica. São três episódios independentes, porém com o nexo comum das conquistas 

amorosas que permeiam a ação dos protagonistas, coerente com o sugestivo título do 

filme. 

 De acordo com o crítico Fernando Ferreira, “dizem que ele [o título do filme] foi 

a resposta dada por Brigitte Bardot à pergunta de um repórter sobre as três melhores 

coisas da vida: um uísque antes, as reticências identificáveis na área do humor erótico 

da Playboy e o cigarro depois” (FERREIRA, 2014). Folclore à parte, verifica-se que 

Flávio Tambellini procura imprimir nos três episódios a verve satírica nas aventuras 

temperadas com o apelo erótico consistente com os contos em que foram baseadas. Para 

isso, se vale da fórmula comum de atribuir os papéis a atrizes com dotes físicos 

apreciáveis, que em diversas vezes surgem em trajes sumários, e a atores com grande 

visibilidade no circuito pornochanchadístico da época.   

O conto A vingança, no qual foi baseado o primeiro episódio, é sobre um 

quadrado amoroso, se é que pode ser designado assim, em que Otávio Filgueira, um 

sujeito exibicionista e cafajeste, na visão onisciente do narrador, faz cerrada corte a 

Daisy, mulher de seu amigo e afilhado de casamento Carlos Seabra. Ao saber do fato 

pela própria esposa, Carlos a princípio se exaspera, pensando em agredir o falso amigo, 

porém Daisy, já arrependida, procura dissuadi-lo da ideia de violência. O discurso de 

Daisy é um registro irônico do machismo, praticado inclusive pelo próprio Carlos, 

conforme se atesta no seguinte diálogo: 

- E quando eu digo que ele [Otávio] é um cafajeste, não é por me fazer a 

corte. Corte, todos fazem. Você mesmo não perdoa as minhas amigas... 

- Eu não... 

- Santinho, não é? Mas não tem importância. O normal é isso mesmo. 

Todos os nossos amigos, de um modo ou de outro, procuram fazer a sua 

fezinha. É humano... (LESSA, 2008, p. 51). 

  

Trata-se da constatação crítica da hipocrisia dita “normal” reinante nas relações 

da alta sociedade, na qual a amizade se fundamenta mais em simulacros que em 
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lealdade recíproca e verdadeira. Com isso, a personagem naturaliza, como uma 

patologia imanente ao convívio social, o fato de o próprio marido e os amigos deles 

serem potenciais conquistadores. Portanto, a indignação de Carlos e sua mobilização 

para a vingança estão mais fundamentadas no fato de ele se considerar traiçoeiramente 

ultrajado, do que pelo desrespeito cometido contra sua mulher. No código do 

patriarcalismo, vale qualquer espécie de assédio, se não for contra a esposa do varão que 

o cita. 

Durante a ceia organizada por Otávio em sua casa, Carlos parte para cortejar 

manifestamente Clara, esposa de Otávio, esperando que ele o notasse e manifestasse seu 

desagrado, dando-lhe oportunidade de reagir à altura: “Quando Otávio desse pela 

história [da corte à Clara] e se mostrasse ofendido, ele aproveitaria a chance, entrando-

lhe na cara” (LESSA, 2008, p. 56). Porém, o estratagema acaba tomando outro rumo, 

quando Clara, sempre cordata e honesta diante de Otávio, reage positivamente às 

carícias que Carlos lhe faz por debaixo da mesa sem Otávio e Dayse notarem. Esta 

correspondência inesperada satisfaz o orgulho do macho ofendido e anula o desejo de 

vingança. 

No filme, o episódio baseado neste conto se intitula Um uísque antes. Há 

bastante aproveitamento do texto literário no argumento cinematográfico. Carlos (Mario 

Benvenutti) é um publicitário incomodado com o fato de sua mulher Márcia (Samantha) 

estar sendo cortejada por seu amigo Otávio (Ary Fontoura). Então, decide combinar 

com a mulher uma maneira de se vingar do conquistador. Sente-se que Tambellini, ao 

escrever o roteiro, utiliza inclusive as falas criadas por Orígenes Lessa, pois o contista 

constrói a trama entremeando o diálogo dos personagens com digressões suas, como se 

ele também fosse, além de espectador privilegiado, alguém que narrasse as cenas em 
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voz off. Talvez o lado profissional de publicitário de Lessa tenha facilitado a aplicação 

da técnica e o subsequente aproveitamento por Tambellini. 

Ruy Gardnier, ao descrever os personagens típicos da pornochanchada, destaca 

como um dos mais frequentes o “safado engravatado” (GARDNIER, 2014). Trata-se 

daquele protagonista que se vale de sua boa aparência para cometer as piores vilanias e 

cafajestagens, mantendo o cinismo como uma máscara indispensável para o 

desempenho de seu papel. 

Neste episódio, Otávio é um destes safados engravatados, pois, enquanto compra 

uma orquídea a ser enviada a Márcia dá mostras de seu perfil, ao acompanhar com tal 

interesse a florista (Marina Montini) que, em sua imaginação, ela aparece despida, 

enquanto circula pela loja para escolher a flor. É também recurso explícito da 

pornochanchada a exibição de mulheres bonitas em trajes sumários, pois isso desperta o 

interesse da plateia na narrativa, ou seja, o exercício de voyeurismo é compartilhado 

pelo personagem e pela plateia. A partir desta cena inicial, há um corte que remete a 

trama para um belo apartamento na zona Sul do Rio de Janeiro, no qual Carlos está com 

a caixa de orquídea e lê o bilhete de Otávio convidando o casal para a ceia em sua casa. 

Márcia exibe seu corpo escultural numa daquelas posições de ioga, enquanto discute 

com o marido o motivo do convite.  

O diálogo ocorre de forma penosa, com ataques a Otávio, os quais despertam 

sucessivos flashbacks para fazer Carlos compreender a razão da cerrada repulsa de 

Márcia ao amigo: há uma cena em que os dois casais estão num iate e Otávio maltrata 

sua esposa Clara (Iara Stein) por estar de biquíni; outra em que ele tem um surto 

psicótico e Carlos tem de acalmá-lo, enquanto grita desesperadamente por Clara; uma 

terceira na qual Carlos está acamado e Otávio lhe dá apoio, mas quando Márcia surge 

no quarto ele tenta beijá-la, enquanto o doente está dormindo. 
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Diante destas amostras, é visível a caracterização da hipocrisia reinante na alta 

sociedade: Otávio é o protótipo do cafajeste, sectário da Lei de Gerson: quer se 

aproveitar da amizade para tirar vantagem em mais uma conquista amorosa, não 

respeitando nem mesmo os mais íntimos, pois ele é padrinho do casal. Tal situação 

deriva para o que João Luiz Vieira denomina de “estética do lixo”, na qual se 

consubstancia “a presença de um humor corrosivo, às vezes anárquico, expondo um 

gosto pela crítica social implacável encontrada muitas vezes no discurso paródico” 

(VIEIRA, 2014). A paródia aqui é a das rotineiras histórias de traição conjugal, no caso 

com o toque da afetação sub-reptícia da alta sociedade. Carlos se exaspera e quer tirar 

satisfação imediata com Otávio, mas Márcia procura dissuadi-lo para evitar escândalo. 

À noite, na ceia em casa de Otávio, Carlos implementa seu plano: passa a 

cortejar manifestamente Clara, fazendo elogios rasgados à sua beleza, que é reiterada 

por sucessivos closes que a câmera faz no rosto da personagem. Otávio serve fartamente 

uísque a Carlos e, quando ele se afasta com Clara, leva Márcia a um cômodo, onde lhe 

mostra um quadro de mulher nua, dizendo ter dado ao pintor uma foto dela, a fim de se 

inspirar como modelo e fazer a pintura. Márcia fica cada vez mais embaraçada com o 

uso de sua imagem sem autorização. De volta à sala, Otávio entretém os convidados 

com aquela prosa vazia peculiar de quem não tem muito conteúdo.  

Quando se sentam à mesa, Carlos parte para uma corte mais intensa e a câmera o 

flagra pondo a perna provocantemente sobre a coxa de Clara, esperando que o marido 

note a audácia, proteste e ele possa concluir sua vingança, ruminada até aquele 

momento. Para sua surpresa, Clara começa a corresponder às carícias de Carlos, 

complementando uma inesperada conivência, enquanto lhe formula a pergunta 

sugestiva: “A carne está boa?” Nesta altura, Otávio tem mais um daqueles seus ataques 

psicóticos e Clara corre a atendê-lo. Agora é a vez de Carlos fantasiar a visão de Clara, 
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numa roupa transparente e sensual, enquanto se afasta com Otávio. No carro de volta a 

casa, ainda impactado pela atitude de Clara, Carlos comenta com a mulher ter desistido 

da vingança. 

Segundo Eric Bentley, “a farsa permite-nos uma fuga da existência, uma 

libertação das pressões do dia a dia, um regresso à irresponsabilidade da infância” 

(BENTLEY, 1967, p. 268). A atitude de Carlos revela a frivolidade das relações em 

sociedade, à medida que deixa entrever que os limites da ética burguesa adquirem uma 

conveniente complacência quando proporcionam vantagens recíprocas, no reino do 

ganha-ganha. À proporção que Carlos se compraz com o mesmo comportamento 

adotado por Otávio, fica nivelado a ele, numa expectativa que é comum na sociedade 

machista e hedonista. 

 No segundo episódio, ..., baseado no conto Mocinha de luto, de Dalton Trevisan, 

Flávio Tambellini estabelece dois eixos de narrativa: um acontece a partir do escritório 

de advocacia e o outro ocorre a propósito da rememoração da história narrada pela 

mocinha de luto em função do seu relacionamento conturbado com o noivo. Os dois 

segmentos se entrelaçam ao longo do episódio e são desenvolvidos a partir do diálogo 

entre o advogado Dr. Claudino (Murilo Nery) e sua cliente Maria (Neila Tavares), com 

flashbacks em que surgem seu noivo João (Geraldo Del Rey) e seus pais (Fregolente e 

Lícia Magno). 

O Dr. Claudino também pode se alinhar à categoria de “safado engravatado” 

(GARDNIER, 2014), pois se apresenta como um advogado bem apessoado, vestido 

num terno bem talhado e com uma prosa envolvente, usada para obter vantagem sobre 

sua cliente. Durante o diálogo com Maria, demonstra um interesse desmedido pelo caso, 

especialmente para obter detalhes, com a intenção explícita de assediá-la. Para isso, 

finge tomar notas para uma possível petição, enquanto oferece uísque e cigarros à moça 



135 
 

que não os aceita. Este clichê do advogado mal-intencionado repete algo já detectado 

por Berta Waldman em personagens trevisanianos:  

Ao contrário do malandro [o cafajeste] liga-se à esfera da “ordem” pelo 

exercício de um trabalho. [...]. Por isso sua principal atividade simbólica 

é a da cópia. Copia comportamentos, copia a moda, copia o objeto do 

seu desejo, numa caligrafia distorcida que o encerra na imobilidade 

própria da repetição (WALDMAN, 1982, p. 125). 

 

 

Com seu jeito tímido a moça faz um relato amparado pelos flashbacks das 

sequências em que pontificam as cenas de sua via crucis a partir de quando conhece 

João na loja onde trabalha e passa a persegui-la insistentemente, até ser recebido em 

casa pelos pais da moça para iniciar o noivado. Pede-lhe uma prova de amor, mas ela 

nega; aborrecido, João some por algum tempo. A falta de João faz-lhe muito mal: é 

sintomática a sequência em que Maria, avassalada pela paixão, é flagrada pela câmera 

em plano aproximado beijando sua imagem refletida no espelho do quarto e depois se 

joga na cama inteiramente descompensada, como num ataque de histeria. Quando João 

reaparece, traz um buquê de rosas amarelas e o tão esperado acontece sobre o tapete 

vermelho que o noivo havia presenteado aos pais de Maria. A cena é metonímica: a 

câmera focaliza em close a mão crispada de Maria sobre o tapete vermelho, enquanto 

uma música em ritmo bem marcado celebra finalmente o pleno encontro dos dois.  

Enquanto esta história é compartilhada com o Dr. Claudino, ele dirige palavras 

de encorajamento para ela continuar a vida sexual, em vez de se recolher a um convento 

como pensava. Ao longo de suas recomendações, utiliza a frase-clichê: “Advogado é 

padre”. A partir daí, Maria tem um insight, ao lembrar da cena hilária quando falou a 

seu confessor ter sido desvirginada e o padre saiu correndo do confessionário pela 

igreja, berrando: “Quem está pecando sou eu!” Ao ouvir todo este relato, o Dr. Claudino 

fica ainda mais excitado, mas como nada consegue com algumas investidas, resolve 

despedir Maria, dizendo que nada poderia fazer sobre o processo contra o noivo. Nisso, 
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supreendentemente Maria se atira nos seus braços e lhe dá um demorado beijo, 

enquanto ele luta para abrir o zíper do seu vestido. Como uma cortina encerrando a 

cena, a câmera dá um close numa figura feminina estilizada de um quadro pendente na 

parede e nas roupas de Maria caídas no chão. 

Embora baseado no mesmo conto de Dalton Trevisan – Mocinha de luto –, o 

episódio filmado por Flávio Tambellini precedeu e trouxe uma mensagem diferente da 

performance de Guerra conjugal, de Joaquim Pedro, para quem “o problema que se 

coloca, em termos estéticos, é o de dar uma forma àquela matéria brasileira que 

desejaríamos irrepresentável”, envolvendo “fenômenos socioculturais brasileiros pouco 

apreciados” (FARINACCIO, 2008, p. 240). Esta diferença mostra quão importante é o 

texto do contista, por sua capacidade de possibilitar mais de uma criação sobre o mesmo 

tema, abrindo-o para múltiplas e válidas leituras.  

 Já o conto Yvonne, referente ao terceiro episódio do filme de Flávio Tambellini, 

faz parte de uma coletânea intitulada 9 mulheres, na qual Orígenes Lessa traça um 

painel de personagens femininas em nove situações em que são reproduzidas as 

peripécias do seu relacionamento com os homens. São histórias repassadas pela 

ambiguidade e com aquela correção técnica dos contistas em reservar a indefectível 

surpresa para o leitor ao final. O autor também prima pela ironia, pois leva seus 

personagens a se decepcionarem ou passarem por frustrações que podem, inclusive, 

beirar a comicidade. Neste conto, a fórmula é aplicada para promover o encontro de 

Roberto e Yvonne. Ele, em pleno vigor da juventude e com a sexualidade à flor da pele, 

esbarra nos tabus impostos pelo convívio em sociedade. Ela, filha de fazendeiro rico, 

vinda para estudar na cidade grande, encena aquele mistério das moças do interior de 

quem pouco se sabe, mas muito se cogita. Com este ponto de inflexão, o narrador tem 

sua percepção mais voltada para Roberto, deixando para Yvonne apenas o que for 
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aparente, pois ela é o enigma a ser desvelado ao longo da trama. O rapaz está seduzido 

pelo corpo da moça, descrito obsessivamente como uma deusa, quando a hóspede se 

recolhia a seu quarto: 

E os seios que eram a sua obsessão desde dois meses com certeza 

estavam nus, pedindo beijos. Sim, devia estar nua. E o corpo perfeito, 

de curvas suaves, de ventre branco, de coxas firmes, de carne cheirosa, 

[...], devia refletir-se no espelho e ela devia estar contemplando, 

orgulhosa e egoística, todo aquele esplendor (LESSA, 1968, p. 47). 

 

 Extremamente excitado, Roberto empreende diversas investidas no quarto da 

moça enquanto ela dormia para acariciar, beijar e, até mesmo, morder seu corpo, como 

um vampiro noturno, mas passando por enorme sobressalto, com o “coração 

tumatumbatumba” (LESSA, 1968, p. 50), pelo medo de ser surpreendido pelos pais que 

ocupam o quarto contíguo. A onomatopeia expressa o estado de espírito de Roberto ao 

invadir o quarto: “hesitava entre o remorso e a desconfiança, a vergonha e a volúpia” 

(LESSA, 1968, p. 58). Porém, na manhã seguinte, Yvonne conversa com ele 

normalmente, agindo como se nada tivesse acontecido. A propósito deste 

comportamento, Michel Foucault vê a sociedade moderna como extremamente 

repressiva à sexualidade, daí o fato de ser um dos assuntos mais tratados na 

contemporaneidade, uma vez que tem a ver com as relações de poder: 

A sociedade moderna é perversa, não a despeito de seu puritanismo ou 

como reação à sua hipocrisia é perversa real e diretamente. 

      [...] 

O crescimento das perversões não é um tema moralizador que acaso 

tenha obcecado os espíritos escrupulosos dos vitorianos. É produto real 

da interferência de um tipo de poder sobre os corpos e seus prazeres 

(FOUCAULT, 2009, p. 55). 

 

 

O sentimento de culpa de Roberto se fundamenta no entendimento de não ter 

nenhum direito em fruir o corpo de Yvonne, pois ela não se mostra disposta a 

compartilhar a relação. Tal é a força da repressão que, para Roberto, ela conseguiria 
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simular durante o dia não ter sentido as carícias noturnas, devido a um estranho ato de 

castidade. O rapaz, enquanto viaja em seu corpo, é tomado de sensações contraditórias: 

Que estivera a sós na comunhão daquele corpo, tocado e beijado e 

possivelmente mordido, sem que Yvonne desse pelo seu crime. Num 

misto de alívio e remorso, movido novamente por longas cautelas, [...], 

ganhou a porta, deixou o quarto, cerrou-a de leve (LESSA, 1968, p. 53). 

 

Ao mesmo tempo em que comunga com aquele corpo em unção quase religiosa, 

comete o crime de violar sua deusa. Porém, algo intriga Roberto: apesar da indiferença 

de Yvonne, há oportunidades em que ela deixa a porta trancada à chave e outras nas 

quais fica apenas encostada, facilitando o acesso. Quando isso acontece, o rapaz faz 

tudo que pode, inclusive chama por ela, mas Yvonne se assemelha a uma estátua de 

pedra. O interdito à consumação plena de seu desejo enlouquece o rapaz, pois “possuir 

uma estátua de pedra seria terrível” (LESSA, 1968, p. 60). 

No clímax da história, depois de três noites de tentativas frustradas, a porta 

finalmente se abre e Roberto tem Yvonne inteira: “Uma bacante lúbrica, uma fêmea 

alucinada irrompia de repente do leito estreito em que ele estivera até então quase 

solitário” (LESSA, 1968, p. 61). Porém, a surpresa já se reservara para o dia seguinte à 

conquista: Yvonne volta para o interior, respondendo o chamado da mãe. 

Na transmutação fílmica para a construção do terceiro episódio do seu filme – 

Um cigarro depois,  percebe-se que Tambellini aproveita integralmente o argumento de 

Orígenes Lessa, mas também atualiza a trama com algumas alterações, entre as quais é 

nítida a necessidade de um dinamismo coerente com a narrativa fílmica com temática 

pornochanchadística, expectativa comum nos anos 1970. 

Para a realização do episódio foi escolhida como set de filmagem uma bela e 

confortável residência na zona Sul do Rio de Janeiro. Numa panorâmica tomada à noite 

no início do episódio, a câmera mostra que a casa pertence a uma família abastada e é 



139 
 

composta de vários cômodos. Acompanha este travelling um carrilhão que, ecoando ao 

fundo com firmes badaladas, indica ser hora de dormir. 

Moram nesta casa Robertinho (Flávio Ramos) e seus pais (Murilo Nery e Wilma 

Regina), que têm como hóspede Ivone (Sônia Calmon), jovem vinda do interior para se 

submeter ao vestibular no Rio de Janeiro. O rapaz está na intensidade dos 17 anos e, 

tendo-se apaixonado pela hóspede, procura se aproximar dela, mas a moça consegue se 

evadir de maneira suave, não lhe dando muitas chances. 

 Desde as primeiras cenas se veem as tentativas de Robertinho entrar no quarto 

de Ivone. Em plano aproximado, a câmera enquadra a moça dormindo no seu quarto e a 

maçaneta da porta se movendo lentamente, denotando o esforço do rapaz para entrar no 

recinto. Em outra cena, enquanto assistem à televisão, há o enquadramento de 

Robertinho em busca do olhar de Ivone, mas ela, focalizada em tableau, tem seus olhos 

fixos no jornal da noite, que reporta as obras na Praia de Copacabana, com uma série de 

escavadeiras em ação. Embora pareça ser um assunto de pouca atração para uma jovem, 

ela o acompanha como se estivesse hipnotizada. 

Robertinho faz outras tentativas de incursão ao quarto de Ivone e, quando 

consegue, passa a acariciá-la e a beijá-la sofregamente, como mostra a câmera em close, 

acompanhando a lascívia dos seus movimentos. Acontece de Ivone não manifestar 

nenhuma participação deste entusiasmo do rapaz, pois dorme profundamente. Há uma 

cena em que ela inclusive se volta para o rosto de Robertinho, como se estivesse 

oferecendo os lábios, mas, quando é beijada, não dá resposta. O rapaz por sua vez, passa 

por uma série de sustos durante estas incursões. Uma vez, deixa a porta do quarto de 

Ivone aberta e quase é surpreendido pelo pai ao passar para ir ao banheiro. Em outra, o 

ruído de uma batida de carro na rua em frente o faz despencar da cama de Ivone, quando 

estava passeando em êxtase por seu corpo inteiro. No dia seguinte, ela parece não se dar 
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conta do que ocorreu à noite e trata Robertinho normalmente, porém sem nenhum sinal 

de afeto. 

Noutra cena, o pai de Robertinho tenta consertar um circulador de ar que fica no 

quarto de Ivone, sem conseguir. Sua esposa sugere, então, que a moça durma nua 

devido ao calor que faz à noite, conforme é mencionado no som do rádio ao fundo. 

Corte para o rosto de Robertinho, no qual surge um sorriso malicioso no canto dos 

lábios. À noite, Robertinho tenta entrar no quarto, onde, em plano aproximado, se vê 

Ivone dormindo nua, semicoberta por um lençol, mas a porta está trancada. Nervoso, 

perambula pela casa à cata de um cigarro e, depois, por fósforos que só encontra na 

cozinha. O cigarro treme em sua boca e provoca tosse, mostrando toda sua excitação. 

Na manhã seguinte, estão à beira da piscina e Ivone surge num biquíni amarelo 

que a câmera valoriza se aproximando de seu corpo, como se tivesse no ponto de vista 

de Robertinho. Traz uma carta que lê interessada, dizendo ser de um amigo de sua 

cidade. 

Somente durante a festa de aniversário de casamento dos seus pais numa boate à 

qual vai, embora relutante, Robertinho consegue ter uma aproximação mais íntima de 

Ivone, quando bebem e dançam juntos. Durante a madrugada, quando vai a seu quarto, 

Robertinho finalmente consegue a participação ativa de Ivone em sua intensa paixão. 

No outro dia, desperta feliz, mas foi colhido por nova surpresa: a mãe de Ivone, num 

telefonema, pede que ela retorne à sua casa. Desiludido, vai ao aeroporto com os pais 

assistir à partida de Ivone. Pede um cigarro ao pai, enquanto assiste melancolicamente, 

da amurada do Aeroporto Santos Dumont, ao avião alçando voo no brilhante céu da 

Baía de Guanabara. 

 Vivenciado por dois atores em início de carreira como protagonistas da história, 

este último episódio mereceria um pouco mais de intensidade em algumas cenas 
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capitais. Entretanto, são louváveis a iluminação e os efeitos de mise-en-scène, 

especialmente naquelas sequências em que procura enfatizar o desespero de Robertinho 

por não conseguir o desejado. O jogo dramático é também percebido na direção e 

montagem de Tambellini, buscando mediar a narrativa com cortes que a dinamizam e a 

criação de um certo suspense em torno da angústia do protagonista, na consagração da 

vitória pela conquista de Ivone e na subsequente frustração com sua partida inesperada, 

num contraponto urdido com muita competência. 

Um uísque antes... e um cigarro depois mostra correção técnica, pelo 

desempenho dos atores e atrizes, pela dinâmica do diálogo, pelos ambientes escolhidos 

para o set de filmagem, mostrando o bom nível da produção, índices de que a formação 

de crítico de cinema de Flávio Tambellini contribuiu bastante durante a realização. 

Entretanto, não traz um questionamento mais efetivo das situações apresentadas no 

filme, ao mostrar o doce charme da burguesia. No entender de Fernando Ferreira,  

Os três episódios transcorrem sem que neles se note o empenho do 

realizador em exercer seu direito de crítica sobre, por exemplo, os 

personagens e a realidade que os cerca, a qual parece que foi 

documentada apenas em função das possibilidades estéticas do décor ou 

do efeito que comanda a gag (FERREIRA, 2014). 

 

Mas, sem dúvida, o grande valor do filme é levar à tela o argumento baseado na 

obra de dois renomados literatos brasileiros, abrindo a possibilidade de uma maior 

aproximação com o grande público por meio de uma pornochanchada de realização 

impecável.  

 

5.2 PENÉLOPE 

  

O conto põe à mostra a habilidade de Dalton Trevisan em parodiar até mesmo 

um cânone da literatura clássica como a Odisseia, de Homero, ambientando-o no 
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subúrbio de Curitiba. Trata-se de um deslocamento inusitado que traz a epopeia para 

esfera das tragédias policiais. Além do soturno conto trevisaniano, o argumento se 

prestou para a realização do curta-metragem com o mesmo título, no qual o cineasta se 

apropria do teor enigmático da história para revelar uma faceta intrigante. 

O mito de Penélope veiculado pela Odisseia tem sido repassado ao longo dos 

anos como o paradigma da esposa fiel que espera Ulisses ao longo de 20 anos, 

reservando-se para ele e preservando o reino de Ítaca a ser assumido pelo filho 

Telêmaco, caso o marido não retornasse de suas demoradas viagens. Com o cerco de 

pretendentes que a assediavam, teve a astúcia de impor sua vontade de só escolher o 

futuro esposo após concluir a mortalha de Laertes, pai de Ulisses. O que tecia durante o 

dia era desfeito à noite, adiando sua decisão até Ulisses finalmente retornar a Ítaca e aos 

braços da amada:  

Após terem provado os encantos do amor, os dois esposos saboreavam 

o prazer das confidências mútuas.  Ela, a nobre mulher, contava tudo o 

que tinha suportado em palácio, quando via a chusma dos funestos 

pretendentes ali reunidos, degolando, sem cessar, bois e gordos 

carneiros, ou tirando continuamente vinho dos tonéis. Por seu turno, 

Ulisses, pupilo de Zeus, narrava os muitos sofrimentos que causara aos 

homens, bem como os males cruéis de que fora vítima. Ela sentia-se 

feliz em ouvi-lo, e o sono só lhe fechou as pálpebras depois que Ulisses 

lhe contou tudo minuciosamente (HOMERO, 1978, p. 211). 

  

A cena idílica do encontro entre Penélope e Ulisses está no mesmo diapasão do 

happy end edulcorado nas novelas modernas, após mil peripécias e vilanias. No caso da 

paródia trevisaniana, verifica-se que o autor esvazia a aura da heroicidade inspirada em 

Penélope, mantendo a idosa sob suspeição doentia por parte do marido ciumento. O 

narrador é onipresente, mas desfia uma prosa seca, rarefeita de quaisquer indícios, de 

maneira que o suspense em torno da figura da mulher é mediado na perspectiva do 

marido.  Ambos vivem numa casa de periferia naquela rotineira solidão dos casais 
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longevos: ela tecendo uma interminável toalhinha; ele lendo o jornal que mais serve de 

barreira atrás da qual se esconde para espreitar a mulher.  

De volta dos passeios aos sábados, encontram na entrada uma série de envelopes 

azuis contendo cartas anônimas, postos diligentemente em sua porta enquanto estão 

ausentes. São apenas duas palavras recortadas de jornal, mas suficientes para 

desencadear um clima de desconfiança mórbida no velho. A velha quer que o marido as 

queime, mas ele insiste em guardá-las. Ela se volta para o tricô, como se estivesse 

tecendo a teia do seu destino: 

Toalhinha difícil, trabalhada havia meses. Recorda a legenda de 

Penélope, que desfaz de noite, à luz do archote, as linhas acabadas no 

dia e assim ganha tempo de seus pretendentes. Cala-se no meio da 

história: ao marido ausente enganou Penélope? Para quem trançava a 

mortalha? Continuou a lida nas agulhas após o regresso de Ulisses? 

(TREVISAN, 1979a, p. 172-173). 

  

É nítida a menção distorcida aos arquétipos da Odisseia: enquanto Penélope 

fiava e desfiava a mortalha justificadora da fidelidade a Ulisses, a lida da idosa tece a 

desconfiança do homem sobre sua infidelidade. Nele cresce a certeza na veracidade das 

letras tortas da carta anônima, a ponto de imaginar vulto suspeito no entorno da casa em 

altas horas. A compra do revólver pelo marido marca a iminência da tragédia: “Ele 

refere o número de ladrões na cidade. Exige conta de antigos presentes. Não fará 

toalhinhas para o amante vender? No serão, o jornal aberto no joelho, vigia a mulher – o 

rosto, o vestido – atrás da marca do outro: ela erra o ponto, tem de desmanchar a linha” 

(TREVISAN, 1979a, p. 174). A opressão do marido ciumento só pode levar a um 

epílogo: a velha comete suicídio com o revólver posto ali como a espada de Dâmocles, 

prestes a cumprir sua missão. 

Na busca por subsídios para analisar o filme, verifica-se que não é muito 

frequente em pesquisas acadêmicas sobre literatura e cinema a abordagem de curtas-

metragens como objeto de investigação. Entretanto, Penélope, de Estevan Silvera, 
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apresenta elementos de realização que recomendam sua análise na presente tese, 

inclusive porque representa mais uma leitura de um conto de Dalton Trevisan que 

também não surge com frequência em sua fortuna crítica. 

Ao assistir ao filme, percebe-se que o cineasta preferiu manter a narratividade 

original do conto, retransmitindo-a por locução em off, enquanto o ator e a atriz 

enveredam no percurso da ação. Foi escolhida para set de filmagem uma casa suburbana 

em meio a um terreno verdejante, sem mostrar outras possíveis moradias na vizinhança, 

contribuindo, assim, para acentuar o ambiente de solidão em que vive o casal de idosos. 

Dentro da casa, as cenas são tomadas principalmente na sala de estar, onde a senhora 

fica sentada numa cadeira a tricotar indefinidamente uma toalhinha vermelha, enquanto 

o marido parece ler um jornal amarfanhado, que jaz em seu colo, mais como um 

instrumento propiciador da vigilância à mulher do que como algo a ser lido. 

Nas tomadas no interior da casa prevalecem o plano de conjunto e o plano 

americano em semiobscuridade, pois é evidente a intenção do enquadramento em 

enfatizar a solidão a dois em que vive o casal. Destaca-se também, nas tomadas feitas 

no interior da residência, um portal com o formato de um gigantesco buraco de 

fechadura. As imagens assim captadas dão a impressão de especular a intimidade dos 

protagonistas que, nas poucas vezes em que circulam pelos cômodos, fazem-no com 

passadas e gestos lentos, carregando o peso da própria existência. Uma música 

sincopada parece marcar o tempo de sua rotineira convivência. 

Nas filmagens de externa há sempre claridade, mesmo sob chuva, em contraste 

com o que ocorre no interior da casa. Especialmente no figurino dos dois personagens, 

há manifesta intenção de mantê-los opostos: ele, num terno preto e usando um chapéu 

também escuro de abas largas, quase ocultando seus olhos e o rosto carrancudo; ela, 

num vestido claro, o cabelo bem penteado, mas com o rosto sério. A volta dos passeios 
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é marcada pelo encontro, na soleira da porta dos envelopes azuis, cujas palavras não são 

reveladas ao espectador, mesmo quando a câmera busca a cena de cima para baixo, por 

trás do homem que faz sua leitura. 

Ao longo do filme não há diálogo, pois a voz em off se encarrega de dar curso à 

narrativa, como se estivesse comandando toda a ação. Apenas em alguns poucos 

momentos é dada voz aos personagens, pressupondo que a incomunicabilidade reforça a 

desconfiança do homem sobre a mulher. Quando sabe que o marido trouxe um revólver 

para casa, sua expressão hirta pressupõe a tragédia que está para ocorrer, com a 

pergunta: “Oh, meu Deus, para quê?” Quanto ao homem, cuja expressão dura é a 

mesma ao longo de toda a trama, se comporta friamente ao encontrar o cadáver da 

mulher e se justifica pela voz em off: “Fui justo, fui justo!” No plano-sequência forjado 

após o homem voltar de um passeio, no qual andou com o braço em posição como se 

estivesse levando a mulher, ele encontra o envelope azul na soleira da porta, mas agora 

pisa nele, que fica lá imprestável, pois já cumpriu seu macabro objetivo de exterminá-la. 

Resta-lhe ler o jornal em voz alta para não ouvir os gritos do silêncio que lhe ficou de 

herança. 

Estevan Silvera utiliza em Penélope a tensão melodramática do clichê “homem 

com ciúme lava a honra justiçando a mulher” para mostrar a prevalência da estupidez da 

violência: o marido considera recuperar a dignidade com o extermínio da mulher, em 

função de uma improvável desconfiança. Com esta linha de abordagem, seu curta-

metragem opera “como um contradiscurso que se insurge, por exemplo, contra o 

princípio de realidade que força o pensamento social dominante na sociedade”
12

 

(MURPHY, 1999, p. 144), que no cenário brasileiro desponta com a efetiva 

predominância do ranço patriarcal. 

                                                           
12

 Tradução livre. 
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5.3 MISTÉRIOS DE CURITIBA 

  

Marta Morais da Costa, no abrangente artigo Visões de Curitiba em cena, 

oferece um amplo panorama das encenações que têm a cidade como tema, mostrando a 

grande diversidade de perspectivas com que tem sido interpretada na cena teatral, indo 

desde o ufanismo amoroso à mais severa crítica do seu modus vivendi (COSTA, 1998, 

p. 37). A obra trevisaniana tem sido apropriada pelos encenadores, principalmente por 

encontrarem, nos contos reunidos na coletânea Mistérios de Curitiba e em outros de 

igual teor, o apelo dramático para a visão crítica.  

Com amargura e negatividade, Dalton Trevisan desliza do horizonte limitado 

pelas adjacências de onde mora e extrapola seu voo literário para um radical 

estranhamento do provincianismo curitibano, materializando Curitiba bem distante da 

fama de Cidade Humana com a qual tem sido conhecida. A cartografia da cidade não se 

restringe a funcionar como pano de fundo para o enunciado dos contos, mas dele 

participa em constante tensão com o autor e sua escrita. Daí a iniciativa desta 

abordagem em selecionar três textos com base nos quais os encenadores criam suas 

representações no palco, formando um painel memorável sobre a cidade. Inicialmente 

se estendem os versos irônicos de Curitiba revisitada, para depois destroçar a cidade, 

lançando-a num caos amaldiçoado com as Lamentações de Curitiba e, por fim, a leitura 

nostálgica com Em busca da Curitiba perdida. 

Os versos de Curitiba revisitada representam uma crônica em que o narrador 

desmitifica a imagem criada em torno da cidade civilizada, amplamente gabada por 

candidatos a prefeitos e por marqueteiros durante a propaganda eleitoreira, tal como 

ocorre nas seguintes estrofes:  
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   Curitiba alegre do povo feliz 

   esta é a cidade irreal da propaganda 

   ninguém não viu não sabe onde fica 

falso produto de marketing político 

ópera bufa de nuvem fraude arame 

cidade alegríssima de mentirinha 

povo felicíssimo sem rosto sem direito sem pão 

 

dessa Curitiba não me ufano 

não Curitiba não é uma festa 

os dias da ira nas ruas vêm aí 

(TREVISAN, 2007, p. 143; grifos do original). 

 

É o desmascaramento da Curitiba ideal, mostrando o seu avesso, como se fosse 

um produto falso a ser impingido a crédulos admiradores (Curitiba alegre do povo 

feliz), cujos grifos demonstram até graficamente um discurso oficializado que não se 

coaduna com a visão flagrada pelo narrador. Os versos, dispostos sem nenhuma 

pontuação, expressam emoção, como se estivessem sendo derramadas frases aos 

borbotões, sem suportar qualquer contestação. O narrador rebate o clima de otimismo 

pelo esboço de um retrato sem retoques do povo “sem rosto sem direito sem pão” e, por 

isso, sem razão alguma para possuir a felicidade a ele atribuída – ou talvez empurrada 

abaixo por sua goela, pois na verdade não há nada a festejar, uma vez que “Curitiba foi, 

não é mais” (TREVISAN, 2007, 143; 149). Nota-se, no verso final da segunda estrofe 

(“os dias da ira nas ruas vêm aí”), uma preparação para o próximo episódio na 

composição deste painel, como num filme seriado. 

Em Lamentações de Curitiba o clima é apocalíptico, com a chegada do Senhor 

para derramar sobre a cidade o juízo final, em um cataclismo que varre toda a 

população, lhe infligindo um sofrimento dantesco, pois  

No dia de suas aflições, os vivos serão levados pela mão dos mortos 

para a morte horrível. Da cidade não ficará um garfo, aqui uma panela, 

ali uma xícara quebrada, ninguém informará onde era o túmulo de 

Maria Bueno.  

       [...] 

O que fugir do fogo não escapará da água, o que escapar da peste não 

fugirá da espada, mas o que escapar do fogo, da peste e da espada, esse 

não fugirá de si mesmo e terá morte pior (TREVISAN, 1974, p. 70). 
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 A alegoria do Deus vingador mesclado com São Miguel Arcanjo, ao empunhar a 

espada justiceira com que extirpará os pecados curitibanos, aproxima o enunciado da 

dicção messiânica dos beatos do sertão brasileiro, à maneira de Glauber Rocha em Deus 

e o diabo na terra do Sol. Por evocar uma crença das mais temidas da cristandade – o 

juízo final –, quando o fiel será chamado a prestar contas à divindade de seus feitos 

terrenos, o narrador se esmera em esboçar um cenário de ruínas com o horripilante 

destino dos curitibanos. “Este é o povo que morreu de espada: cento e noventa e sete 

mil almas e mais uma; todas as almas perdidas numa hora e sem um só habitante” 

(TREVISAN, 1974, p. 70). 

 Nesta instância, a catarse do narrador não se perfaz apenas nestas cenas de 

horror explícito, mas também veicula uma chave humorística, quando visualiza que “os 

ipês na Praça Tiradentes sacolejarão os enforcados como roupa secando no arame” e, 

logo adiante, “de assombro as damas alegres da Dinorá atearão fogo ao vestido gritando 

nas janelas o fim dos tempos” (TREVISAN, 1974, p. 70). Note-se que os enforcados 

terão sua performance justamente na praça intitulada Tiradentes, num viés metonímico 

para tornar o vulto histórico em patrono dos enforcados, os quais, por sua vez, estarão 

“como roupa secando no arame”, panorama até certo ponto idílico na rotina de uma 

cidade, mas totalmente inusitado na cena aterrorizante. Já as prostitutas atingem a 

sacralidade ao atear fogo às vestes, como fazem os monges tibetanos em protesto. O 

amálgama do sagrado com o profano revela um paradoxo que remete as prostitutas à 

santidade. 

 Para arrematar, o golpe final: “A espada veio sobre Curitiba, e Curitiba foi, não é 

mais” (TREVISAN, 1974, p. 72). Portanto, o juízo final na concepção trevisaniana 

provém de uma atuação cirúrgica da divindade, pois o narrador tranquiliza os 
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municípios vizinhos – São José dos Pinhais e Colombo. Haveria de ser hecatombe 

circunscrita a Curitiba, como a reedição da maldição bíblica lançada com chuva de 

enxofre e fogo apenas sobre Sodoma e Gomorra, não atingindo outras cidades da região. 

 Mas nem tudo se resume à terra arrasada da combalida Curitiba, tão castigada 

pelo oráculo de sua desgraça planetária. O idealizado fascínio da cidade surge no conto 

hibridizado em crônica Em busca da Curitiba perdida. Por meio dele o narrador se 

propõe a viajar por ela, redescobrindo seus arrabaldes. Mostra-se agora seduzido pela 

possibilidade de vê-la de maneira intimista e afetuosa, na tentativa de desvendar seus 

mistérios. Para isso, despe-se de qualquer animosidade e se posta num ângulo 

nostálgico, porém procura visualizá-la no seu perfil mais autêntico, apartado de um 

anverso plasmado pelo artificialismo do discurso oficial e ufanista. 

 Para Sueli de Jesus Monteiro, na concepção deste conto Curitiba ficaria dividida 

em duas: a convencional e a marginal. “Dalton Trevisan declararia viajar a primeira e 

ser viajado pela segunda. Estrangeiro o autor em sua terra, os textos lamentariam uma 

cidade que se perdeu nas malhas do discurso oficial” (MONTEIRO, 2012, p. 106). 

Como antes, não lhe interessa o olhar embotado pela hipocrisia do pitoresco, pois 

intenciona se deparar com a “Curitiba que não tem pinheiros, esta Curitiba eu viajo. 

Curitiba onde o céu azul não é azul, Curitiba que viajo. Não a Curitiba para inglês ver, 

Curitiba me viaja” (TREVISAN, 1974, p. 139). Na cidade que quer alvo de sua afeição, 

convoca os tipos populares mais tradicionais e, pela narração de suas peripécias, traça 

um quadro sentimental das contradições da cidade, estas, sim, fontes constantes de sua 

escritura:  

Curitiba das ruas de barro com mil e uma janeleiras e seus gatinhos 

brancos de fita encarnada no pescoço, da zona da Estação em que à 

noite um povo ergue a pedra do túmulo, bebe amor no prostíbulo e se 

envenena com dor de cotovelo; a Curitiba dos cafetões – com seu rei 

Candinho – e da sociedade secreta dos Tulipas Negras eu viajo 

(TREVISAN, 1974, p. 140). 
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A Curitiba provinciana, mas ao mesmo tempo fagueira, é desejada pelo narrador 

e será por ela que seguirá viagem. E esta viagem se revelará metaforicamente no 

desvelamento das histórias, imaginando os personagens que desfilam “sob um facho de 

luz fria, funcionários públicos, lojistas, prostitutas, donas de casa, domésticas, 

normalistas, trabalhadores da terra, malandros, bandidos, policiais, viciados em droga, 

bêbados, religiosos, machões, abusadores de menores” (WALDMAN, 2012). A Curitiba 

do bom-mocismo é renegada, pois o narrador não encontra em seu modus vivendi a 

suficiente motivação para caracterizá-la: “Não viajo todas as Curitibas, a de Emiliano, 

onde o pinheiro é uma taça de luz; de Alberto de Oliveira do céu azulíssimo; a do 

Romário Martins em que o índio caraíba puro bate a matraca, barquilhas duas por um 

tostão; essa Curitiba não é a que viajo” (TREVISAN, 1974, p. 140-141). Esta é a cidade 

dos parnasianos radicais, do ufanismo patriótico e do beletrismo inócuo; daí não lhe 

interessa percorrê-la. Valendo-se da inspiração transmutada em viagem é que Dalton 

Trevisan vai encontrar a “Curitiba sem pinheiro ou céu azul pelo que vosmecê é – 

província, cárcere, lar – esta Curitiba e não a outra para inglês ver, com amor eu viajo, 

viajo, viajo” (TREVISAN, 1974, p. 141). A nostalgia desta descrição, mediante sua 

paisagem e habitantes pitorescos, convive com a execração de suas instituições falso-

moralistas, num manifesto sentimento contraditório de amor e repulsa. 

Com base em textos como os mencionados é que Ademar Guerra (1933-1993) 

vinha encenando a peça Os mistérios de Curitiba. Trata-se de um diretor com um sólido 

histórico de espetáculos impactantes com textos de autores como Moliére, Peter Weiss, 

Millôr Fernandes e outros: 

Criador de extrema sensibilidade, inteligência e integridade artística, 

conhecedor de como compor a mise-en-scène em produções complexas 

e grandiosas, Ademar [Guerra], assim como Flávio Rangel, torna-se um 

encenador conhecido e prestigiado por suas montagens musicais. [...]. 

Ao mesmo tempo, há um movimento de mergulho no universo obscuro 

e agressivo de certos temas marginais, tendência pouco compreendida 

pelo público de sua época (ITAÚ CULTURAL, 2014). 
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Ademar Guerra reconheceu a densidade dramática do texto trevisaniano, 

recolheu aqueles que mais se alinhavam à mensagem e os deixou fluir livremente pela 

interpretação visceral dos atores de Os mistérios de Curitiba. Relato do crítico Luís 

Henrique Pellanda dá conta de que o ator, ao interpretar o personagem Nelsinho, se 

desnudou completamente diante do público enquanto recitava sua fala (PELLANDA, 

2014). A impactante presença do corpo desnudo no palco passa pela constatação de 

Tania Teixeira da Silva Nunes de que “o corpo no discurso ficcional é uma construção 

simbólica. Por isso mesmo, cada vez mais tem sido um observatório privilegiado dos 

imaginários” (NUNES, 2011, p. 31). Esta Curitiba que se quer representada precisa ser 

um “caleidoscópio movente” (NUNES, 2011, p. 29) que se apresente com todas as 

facetas, sem pudor ou acanhamento, e não apenas exiba aquelas faces calcadas na 

imagística artificiosa da propaganda oficial. 

 

5.4 NO VENTRE DO MINOTAURO 

  

Esta peça foi primeiramente montada por Marcelo Marchioro, em 2001, 

empreendendo uma tradução cênica, cujo ponto de partida foi o conto Orgias do 

Minotauro, no qual o protagonista é mais uma vez o advogado enfeitiçado pela cliente – 

uma “macieira iluminada em flor suspirosa de abelha” (TREVISAN, 2007, p. 96). Este 

Minotauro é uma paródia do mito grego, perdido no seu labirinto de paixões, que tenta 

com muita lábia conseguir os favores sexuais da cliente, pois “toda família curitibana 

tradicional [...] tem um louquinho preso no porão [...]. Ó maldito Minotauro uivando e 

babando no próprio labirinto” (TREVISAN, 2007, p. 103). Se o Minotauro da lenda 

exigia sete virgens e sete rapazes para se alimentar com sua carne, o do conto 
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trevisaniano precisa apenas de uma jovem para aplacar seu desejo, por meio de troca de 

carícias e outras eventuais possibilidades. 

Exercitando a estética da repetição de tema constante nos contos trevisanianos, o 

narrador daqui se confunde com o personagem e, por meio de um diálogo que vai 

minando pouco a pouco a resistência da interlocutora, o Minotauro avança no labirinto 

do seu corpo: desde a mão até outras partes mais íntimas. A desvairada comparação de 

partes da anatomia feminina com o ato de comer e beber reforça o erotismo quase 

antropofágico da cena: 

Me achego e beijo a face – sem pintura, que maravilha. Fagueira 

penugem de nêspera madurinha. 

- De uma [mulher], o seio raso da taça de champanha. De outra, bojudo 

copo de conhaque para aquecer a palma da mão.   

- Uma empadinha recheada de camarão e premiada com azeitona 

preta. 

Afastava essa coxa branquinha de arroz lavado em sete águas 

(TREVISAN, 2007, p. 95; 97; 98; 99; 100 – grifos desta tese). 

  

Toda esta metaforização fescenina deixa clara a intenção do narrador-

personagem. Para Nízia Villaça, a estética trevisaniana está no curso da desestabilização 

da ordem, conforme tem sido repassada no panorama artístico contemporâneo: “Nas 

artes, a estética monstruosa focaliza sempre mais os aspectos „baixos‟ do corpo, bem 

como a hibridização sexual e o obsceno a fim de provocar a desestruturação estética da 

burguesia” (VILLAÇA, 2008, p. 188).  

Foi com esta conotação hibridizada que Marcelo Marchioro se inspirou para 

selecionar 40 contos de Dalton Trevisan, dos quais retirou pequenos textos ou 

segmentos, e os organizou na versão teatralizada de No ventre do Minotauro, em forma 

de esquetes, representados com a destacada participação de Mário Schoemberger. Este 

ator foi fundamental para o sucesso do espetáculo durante cerca de um ano e meio nos 

teatros paranaenses, pois soube mais que ninguém captar o verdadeiro sentido a ser 

transmitido ao público durante a temporada: “Os contos se situam sempre no registro 
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entre Eros e Tânatos. Essa dualidade aparece o tempo todo em seus contos” 

(ESTADÃO DIGITAL, 2014).  

Conforme explica Anatol Rosenfeld, “o que „funda‟ o espetáculo – e o que é 

dado à percepção imediata – são os atores e cenários visíveis”. Além disso, o autor 

afirma que “na literatura é a palavra que constitui a personagem, enquanto no teatro é 

personagem que constitui a palavra é a fonte dela. Com efeito, no teatro a personagem 

já „fala‟ antes de pronunciar a primeira palavra” (ROSENFELD, 1973, p. 25-26). Uma 

vez que Mário Schoemberger se identificou com a caracterização dos diversos 

personagens literários, adquiriu a condição ideal de representá-los devidamente no 

palco. 

Segundo a crítica do Estadão Digital, “a cenografia da peça (criação do grupo 

Usina das Artes) é simples e evocativa: cabideiros feitos de pinho estão espalhados na 

cena, numa referência também à imagem dos numerosos pinheiros que revestem a 

paisagem da região Sul do País” (ESTADÃO DIGITAL, 2014). A observação procede, 

pois a metáfora dos pinheiros remete à percepção de que os dramas se desenrolam na 

capital paranaense, entre os personagens que se sucedem na peça, tal como são 

caracterizados por Dalton Trevisan. Neste caso, Marchioro produziu a sequência dos 

textos para lhe imprimir a dramaticidade pretendida, num alcance muito maior que a 

evidenciada Curitiba, pois, à medida que procuram enfatizar o grotesco das situações, 

passam a ocupar “um entrelugar categorial, reconhecido por propriedades não 

consistentes, voltadas para a sugestão de um ser, cujas características encontram-se 

além do alcance da linguagem, ou seja, numa esfera afim à da representação e à da visão 

de mundo melodramáticas” (DIAS, 2013, p. 22-23 – grifo do original). Opinião 

semelhante é acalentada por Berta Waldman, ao formular o seguinte comentário: 

Nesse sentido, a Curitiba que emerge dos contos [...] é o próprio mundo, 

porque o mundo é também Curitiba no que tem de grotesco e 
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regressivo. Em outras palavras, a medida de um escritor, principalmente 

nos países periféricos como o Brasil, deriva, em grande parte, da 

agudeza para perceber que a complexidade do mundo contemporâneo 

também se expressa aqui, e que uma representação artística e eficaz do 

particular contribui para a construção de uma imagem do conjunto 

(WALDMAN, 2012). 

 

 

Nos cabideiros é posta uma variedade de chapéus com os quais o ator compõe o 

figurino de cada personagem a ser representado, portanto, com um cunho universal. As 

sucessivas transformações são feitas diante do público, requerendo muita versatilidade 

por quem representa os personagens, em virtude da gesticulação e a entonação das falas, 

que têm de ser reatualizadas a cada mudança de papel. Assim, No ventre do Minotauro 

se aproxima da estética do melodrama mesclado à farsa, à medida que o monólogo 

desfiado por Schoemberger descamba para o exagero cuja intencionalidade sublinha o 

desempenho destacado do ator (BENTLEY, 1967, p. 188).  

 

5.5 PICO NA VEIA  

 

Conforme se constata até aqui, é inesgotável o potencial de teatralização do texto 

de Dalton Trevisan. Embora Roland Barthes considere que a teatralidade seja “o teatro 

menos o texto”, que submerge diante da exterioridade dos “corpos, dos objetos, das 

situações”, o crítico não deixa de reconhecer ser qualidade presente “desde o primeiro 

germe escrito de uma obra, pois ela é um dado de criação” (BARTHES, 2009, p. 58).  

De fato, a estética de Dalton Trevisan se funda no exagero melodramático, indo 

às raias da transgressão do politicamente correto, com a intenção de fazer emergir os 

conflitos que se querem recônditos entre as copas do cinismo da sociedade. O autor 

permite que se desvendem em sua escritura as diversas nuances que a credenciam como 

congênere do modo melodramático, como os dois textos selecionados no livro Pico na 

veia, justamente por apresentar uma coletânea de micronarrativas cuja propensão cênica 
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se assemelha a esquetes de representação teatral. São minicontos e haikais, numerados 

de 1 a 205 com uma economia bem definida desde o texto nº 3: “Um bom conto é pico 

certeiro na veia” (TREVISAN, 2008, p. 9), frase-síntese que poderia ser apropriada 

como epígrafe de toda a sua obra. 

Já no texto nº 204, são mencionadas apenas duas frases: “Lição de estilo: o 

último bilhete do suicida. Lição de vida: um pedaço de papel em branco – o último 

bilhete” (TREVISAN, 2008, p. 238). O último bilhete do suicida é a alegoria da 

idealização característica do autor, conhecido pela disposição obsessiva para estar 

sempre reescrevendo seus textos em busca da melhor expressão. Revela, na iminência 

da morte, o desejo de capturar o definitivo, a última palavra, sem abrir mais qualquer 

oportunidade à contestação. O esgar do escritor suicida intui o simulacro da 

pseudoverdade definitiva que, entretanto, acaba contrariada pela própria finitude 

acarretada pela morte, pois o sonho com a morte elimina qualquer compromisso com o 

real, pois ele está prestes a apagar a existência. 

Daí, a última encenação, antes de cair o pano, faz com que o escritor suicida 

esteja à beira do abismo e se jogue no precipício, mas logo retornará como um Sísifo 

redivivo, fadado a reiniciar a trama em cada texto a ser (re)produzido. Assim, a 

reprodutibilidade de seu texto se tornará bastante previsível com o déjà vu 

ficcionalizado das peças populares, nas quais as tramas se resumem aos conflitos 

conjugais, à angústia amorosa dos namorados, ao crime anônimo das ruas, coonestando 

o próprio cotidiano atribulado do leitor. 

Ao encenar Pico na veia (2005), Marcelo Marchioro se propõe a exibir 

manifestamente o teor dramático dos textos trevisanianos, com sua consistência 

compacta, resumida, enxuta, porém impressa com cores indeléveis no receptor, trazendo 

as marcas de uma representação que questionam a indecidibilidade das relações 
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humanas no seio da sociedade.  Para isso, o encenador atribui a seus atores o papel de 

narradores-protagonistas de suas histórias e, ao mesmo tempo, a função de espectadores 

(CAMATI, 2006, p. 61). Embora tenha intitulado o espetáculo com o nome de um dos 

livros mais pungentes de Dalton Trevisan, Marchioro se valeu de outros textos do autor, 

proporcionando uma performance convincente de seu elenco: “São os atores que dão 

corpo e voz às micronarrativas de Trevisan, formando a ponte entre o texto e o olhar 

através do jogo, tornando visível o universo verbal do contista, transposto para uma 

nova experiência estética coletiva” (CAMATI, 2006, p. 63). 

Para alcançar tal resultado, Marchioro se apropria de textos viscerais como o nº 

2, no qual se desenvolve o monólogo de uma jovem usuária de crack. No relato, ela atua 

como doublée de personagem e narradora, revelando que perambula pelas ruas da 

cidade para assediar as demais pessoas, a fim de exigir uns trocados ou lhes aplicar 

golpes, cujo produto é todo destinado aos alucinógenos: “Isso não é roubo, é viração” 

(TREVISAN, 2008, p. 6). A personagem naturaliza sua condição de genuína credora da 

ajuda alheia, construindo uma lógica sui generis, pois para ela pedir seria uma 

humilhação e roubar é uma justa apropriação de algo que lhe é negado, mas que também 

lhe pertence.  

Esta personagem representa um indivíduo cuja anomia alcança o universo de 

usuários de droga entregues à própria sorte, desintegrados num processo de abjeção que 

é o espaço da dessemelhança e da não-identidade (VILLAÇA, 2008, p. 181). Assim, no 

discurso fragmentado da jovem não há elementos que possam estabelecer sua 

identidade, senão os qualificativos autoproclamados de “doidona”, “zoada”, “chapada”, 

“viciada”, “adoidada”, “louca” e “pirada”. A breve história de sua vida também 

exterioriza, com cores sinistras, um percurso macabro: “Comecei com cigarro, benzina, 

maconha, cola, éter. Depois pedra. Se dá, pico na veia. Foi por safadeza mesmo e pra 
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vingar do puto do pai. Só queria fazer sacanagem. A pedra não é o mal. O mal é as 

pessoas mesmo” (TREVISAN, 2008, p. 7). Como se deduz, trata-se de texto cuja 

concepção já traz embutida uma carga melodramática muito forte, por isso o elenco 

precisa contribuir com a dosagem certa na interpretação, a fim de não cair na armadilha 

da pieguice. Aquilo que consegue arrecadar canhestramente nas ruas ela canaliza para a 

droga que, pouco a pouco, corrói sua existência, enquanto tem os momentos da 

agonizante clarividência dos moribundos: 

Ô cara, que eu que tô fazendo aqui? Eu não sei viver. Penso de morrer 

pra ver como que é. Tô tossindo por causa da pedra. Dói muito aqui no 

peito.  

Entrei nessa de babaca. Se quisesse, tava numa boa [...]. Fui eu que 

ferrei com minha vida. Acho que a pedra me comeu a cabeça 

(TREVISAN, 2008, p. 8). 

 

O monólogo perfaz uma retórica patética em que sentimentos contraditórios 

emergem à flor da pele, levando à plateia as sensações plasticamente concretizadas 

(BROOKS, 1995, p. 41) mediante a exteriorização pungente de tudo que tem a revelar, 

numa intensa “compulsão confessional” identificada como característica fulcral dos 

personagens rodrigueanos (DIAS, 2013, p. 25). Mais que a autoexpiação da culpa, o 

monólogo revela o conflito psíquico provocado pela configuração do reprimido 

mediante o sacrifício do próprio corpo da personagem (BROOKS, 1995, p. XI). A 

personagem jaz ancorada à indecidibilidade, e soterrada no conflito entre viver ou se 

submeter à degradação física e moral. Pontifica neste monólogo a revelação da jovem 

que se autoimola no incerto mundo da euforia transitória, enredada numa trama em que 

cada dia é uma aventura autofágica.  

Ao direcionar o foco da narrativa para a jovem usuária que recita seu monólogo 

em meio ao palco da vida, fica impresso na cena o denominado “caráter sinestésico” de 

sua visualidade, provocando o desconforto do mal-estar acarretado pelo convívio com a 

miséria do mundo, tornando-se conivente dela, embora este sentimento não chegue a 
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sensibilizar muitos que ainda permanecem atrás do confortável escudo da indiferença, 

ao preferir não ouvir, nem ver, nem falar sobre este dilema (CAMATI, 2006, p. 71). 

Outra vertente de reconhecida dramaticidade na escritura de Dalton Trevisan 

derivada deste Pico na veia é a sensualidade. São personagens que se movem na 

vivência de situações nas quais Eros se une a Tânatos, no intuito de criar uma mise-en-

scène integralizada pelo sentimento amoroso mesclado com a morbidez do desejo pela 

posse incondicional do corpo.    

É o que indica o texto nº 157, no qual o narrador relata que o cadete recém-

casado com a jovem de 17 anos só consegue se excitar depois de surrar a esposa, fato 

que acontece desde a primeira noite de núpcias. Numa briga do casal, a moça consegue 

dar um tiro na perna do marido, usando a própria pistola do militar. Mesmo preso ao 

leito hospital e com a perna engessada, o cadete exige sexo da jovem. A moça resolve 

queixar-se ao comandante, que acaba por enquadrar o cadete e ficar com a mulher. O 

cadete, furioso, rói-se de ciúme, mas absorve a crueza dos fatos: está em jogo o futuro 

da carreira militar, então é preciso aceitar estrategicamente a contrariedade da sua 

frustrante condição (TREVISAN, 2008, p. 187-188).  

A situação absurda que envolve as relações extraconjugais, segundo Eric 

Bentley, é “potencialmente melodramática ou burlesca, trágica ou cômica, de acordo 

com o temperamento, estado de espírito e concepção da vida da testemunha” 

(BENTLEY, 1967, p. 207-208). No caso desta micronarrativa, a plateia torna-se 

testemunha privilegiada, ao perceber a peripécia engendrada pela mulher do cadete. 

Durante o relato, a soberania feminina se afirma a partir da sabedoria em empreender o 

resgate do seu corpo, usando a própria sensualidade – mito consagrado na sociedade 

patriarcal – e a normatividade disciplinar da caserna. 
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Tendo seu protagonismo relegado a uma posição secundária, fruto de uma 

tradição secular da sociedade brasileira, a mulher do cadete alegoriza a tomada da 

consciência feminina, ao transformar a submissão em poder, usando as armas da 

sedução. Sua verve alcança um resultado mais efetivo que o tiro de máuser que não 

conseguiu deter o ímpeto sexomaníaco do marido. Em tensão com a submissão conjugal 

exigida pelos cânones da sociedade patriarcal, a mulher do cadete se apropria de sua 

lógica machista de cultuar a beleza feminina para replicá-la na transgressão da 

fidelidade, rompendo assim com o determinismo dos laços sagrados do matrimônio 

(grifos desta tese). 

Já o comandante, no desempenho do papel de amante, é instrumentalizado como 

coadjuvante na transformação para reverter o poder monopolista do cadete sobre a 

mulher. Com sua reação, ela instaura um novo cenário no qual se torna a operadora que 

maneja os cordéis do teatro de marionetes onde o marido e o amante são os títeres sob 

sua coordenação, reestruturando assim a “anatomia das lutas de poder na vida amorosa e 

no cenário doméstico” comum ao melodrama moderno (XAVIER, 2003, p. 87). 

Neste esquete, evidencia-se a bipolaridade melodramática, na qual se identifica o 

comportamento extremo dos personagens que transitam da vitimização à vilania, sem 

que este reposicionamento cause abalo em sua representatividade, pois a polarização 

tem genuíno significado na ética melodramática (BROOKS, 1995, p. 36). A heroína 

renasce a partir de sua bipolaridade, ao reverter o papel de vítima em detentora de 

poder, valor intrínseco da sociedade patriarcal, cuja conquista é sempre glorificada, 

mesmo como resultado de transgressão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em geral, o pesquisador que se dedica a investigar as fronteiras entre a literatura 

e o cinema na cultura brasileira, especificamente como duas formas de expressão cujas 

esferas de realização confluem como irmãs siamesas, se depara com campos de 

realização artística mantidos ao longo de mais de um século de convivência criativa.  O 

livro e o filme, agindo simbioticamente, não são apenas dois veículos voltados para a 

narração de histórias, mas duas formas de expressão cuja produção de sentido deixa 

marcas identitárias da cultura brasileira no contexto mundial.   

Não à toa, tanto a literatura brasileira quanto o cinema nacional ganham inegável 

reconhecimento da crítica internacional, pois têm sido alvos de interesse em 

departamentos de estudos de literatura e de cinema de diversos países e conquistado a 

dedicação de intelectuais como Robert Stam que, em seu livro seminal Literatura 

através de cinema: realismo, magia e a arte da adaptação, tece estudos comparativos 

de produções nacionais no mesmo patamar de clássicos da literatura e do cinema 

mundial. Por outro lado, os filmes de cineastas como Glauber Rocha, Joaquim Pedro de 

Andrade, Nelson Pereira dos Santos, Fernando Meirelles e outros são extensivamente 

apreciados globalmente, a ponto de fazerem parte de mostras internacionais. 

Portanto, os estudos das imbricações existentes entre a literatura e o cinema 

ganham mais importância no cenário das artes contemporâneas, cuja manifestação vem 

ocorrendo mediante performances instauradas num crescente hibridismo. Cada vez mais 

o resultado da produção artística torna-se um objeto não identificável, caso queiram 

enquadrá-lo em parâmetros tradicionais de fixação de gênero e forma, tal é o amálgama 

de linguagens que concorrem para sua criação e posterior apresentação ao público, sob o 

olhar veemente dos críticos. Por outro lado, vivencia-se uma realidade avassalada pelo 
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império das imagens e paira no ambiente a compulsão de um exibicionismo irresistível 

sem limites: os smartphones radicalizam a geração de imagens e textos, além de 

acariciar o narcisismo criativo dos autores, por meio de selfies e mensagens de texto 

reproduzidos em escala exponencial nas redes sociais. 

O culto às imagens não é um fenômeno recente.  A ficção brasileira tem sido 

impactada pela multiplicação das imagens com conotação fílmica desde o início do 

século XX, principalmente em exemplos encontrados nas Memórias sentimentais de 

João Miramar, de Oswald de Andrade; em Mademoiselle Cinema, de Benjamim 

Costallat; em Pathé Baby, de Alcântara Machado; no Cinematógrafo, de João do Rio.  

De lá para cá, o fenômeno se consolidou na literatura e se pode citar uma infinidade de 

autores que vinculam esta sensibilidade estética a seus textos, tais como Bernardo 

Carvalho, Chico Buarque de Holanda, Fernando Bonassi, João Gilberto Noll, Lourenço 

Mutarelli, Marçal Aquino, Nelson Rodrigues, Nuno Ramos, Raduan Nassar, Rubem 

Fonseca, Valêncio Xavier e outros, para ficar apenas naqueles que têm fortuna crítica 

consistente sobre a imagística em suas produções. 

Para além dos recursos midiáticos através dos quais se reproduzem imagens, o 

cinema se expande há mais de um século numa indústria cultural cujos tentáculos têm 

alcance mundial.  Daí sua convivência interativa com outras artes, a ponto de 

influenciá-las e delas receber influências.   No caso da literatura, a cinematografia é uma 

das responsáveis pelo que ficou denominado de ficção impura (BARBIERI, 2003, p. 

21), na qual a narrativa surge saudavelmente hibridizada com a forma jornalística, a 

representação dramatúrgica, o figurativismo simbólico, a concretude das artes plásticas 

e outras expressões que vêm contribuindo para a polifonia da obra literária. 

Todas estas influências são significativamente benéficas, pois ampliam o campo 

de visão dos produtores e desafiam seu processo de criação, pois este repertório 
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inesgotável de imagens vai se refletir na coparticipação do receptor.  De uma forma ou 

de outra, são imagens que vão convergir para o quadro de referências do receptor, 

inaugurando uma maneira diferenciada de fruição estética, antes vinculada apenas ao 

modo de interpretação mais impressionista e agora com uma abertura a múltiplas 

percepções.  Também a obra de Dalton Trevisan é fecunda na geração de imagens e foi 

por conta desta qualidade que atraiu a atenção de cineastas como Joaquim Pedro de 

Andrade, Flávio Tambellini e Estevan Silvera.  

Na pletora das aproximações que seus contos proporcionam para a releitura 

mediada por outras artes, destaca-se a forte propensão à dramaticidade, conforme se 

constata ao longo do presente trabalho, no qual as análises sobre a obra trevisaniana 

fizeram notar sua vocação para a transmutação fílmica e dramatúrgica, amplamente 

reconhecidas nos lances tragicômicos e melodramáticos captados nas tramas. Contribui 

para esta aproximação auspiciosa dos palcos e das telas de cinema a estética de Dalton 

Trevisan erigida em alicerces que dão sustentação à intermedialidade de sua prosa com 

a linguagem cinematográfica.  Relevante é notar que alguns destes aspectos têm sido 

paradoxalmente condenados nas diatribes de críticos mais acerbos, cujo purismo embota 

uma percepção mais compreensiva do padrão estético que está sendo avaliado, levando-

os a mal-entendidos devastadores. 

O primeiro destes aspectos se evidencia com muita clareza na transversalidade 

da obra de Dalton Trevisan: a repetição, tanto de situações implicadas na trama, quanto 

na construção dos personagens.   Pela repetição, o autor estabelece uma continuidade da 

mise-en-scène, cuja dinâmica a aproxima da arte cinematográfica na resolução de uma 

série de planos-sequências, cuja consistência se estrutura com a tipificação dos 

personagens e com a sucessão dos acontecimentos.  Esta estrutura possibilita a Joaquim 

Pedro de Andrade a montagem de cenas a partir dos fragmentos de contos nos quais 
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haja reiteração de ações e comportamentos, derivando daí novas narrativas como 

recriadas num palimpsesto: as histórias originais se recondicionam num amálgama 

transformador, para construir argumentos fílmicos que, por sua vez, ensejam leituras 

diversificadas.   

Em outros trabalhos baseados na literatura brasileira que, diga-se de passagem, 

foi sua grande fonte de inspiração, o cineasta preferiu uma transmutação vinculada à 

integralidade do texto original, sem, entretanto, ficar restrito à limitadora e sempre 

execrada fidelidade. Tanto no caso de Macunaíma, baseado na rapsódia de Mário de 

Andrade, como em O padre e a moça, nascido de um poema de Carlos Drummond de 

Andrade, não recorreu à fragmentação para realizar a filmagem, apenas para citar dois 

exemplos mais sintomáticos de sua criativa artesania. Em ambos os casos, a licença 

poética de Joaquim Pedro o leva a impregnar os textos literários com sua contundente 

veia crítica, promovendo sua reescritura na linguagem cinematográfica. 

Portanto, para a transmutação fílmica, a repetição de personagens e de situações 

é identificada como virtude imagética no texto trevisaniano, pois permite um processo 

de assimilação diegética durante a montagem dos eixos narrativos.  Intencionalmente ou 

não, os personagens paradigmáticos criados por Dalton Trevisan acabam por ser mais 

facilmente percebidos na linguagem fílmica justamente pela reiteração de suas atitudes 

e comportamentos, tornando-se inconfundíveis a cada vez que se abrem os cenários dos 

quais tomam parte.  

Reconhece-se também a conexão do texto literário com a releitura fílmica na 

constância de temas que são obsessivamente atravessados por Dalton Trevisan. São 

dramas do cotidiano, cuja variabilidade está na medida com que simulam as crises no 

convívio dos casais, no seio familiar, no comportamento dos amantes, na angústia dos 

indivíduos, todos na complexidade de sua vivência.  Daí, os conflitos conjugais, as 
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abjeções eróticas, a vampirização mútua durante os enfrentamentos domésticos e outras 

formas pouco edificantes da coexistência no relacionamento humano.  É uma visão de 

mundo virada ao avesso, que faz parte de um jeito irônico de lidar com as crises de 

identidade do mundo moderno, projetadas no microcosmo da privacidade destes 

personagens. Assim, além de Joaquim Pedro que, sem dúvida, foi quem melhor 

explorou as possibilidades oferecidas pela mencionada temática no seu filme Guerra 

conjugal, também Flávio Tambellini e Estevan Silvera encontraram no texto 

trevisaniano formas exemplares para a reescritura fílmica. 

Flávio Tambellini, ao fazer a inserção do argumento do conto Mocinha de luto 

entre dois contos de Orígenes Lessa, promove a continuidade temática entre ambos os 

autores, agora numa versão pornochanchadística, abrindo a perspectiva da convergência 

estilística entre eles. No terreno da intermedialidade, Orígenes Lessa tem sido mais 

reconhecido pelo romance O feijão e o sonho, por sua adaptação como novela de 

televisão.  Também é autor de textos impregnados de fina ironia na composição de 

comédias de costumes, sob a forma de contos, que têm o espaço urbano como 

referência.  Já o texto de Dalton Trevisan demonstra, com esta articulação, a 

universalidade temática que lhe permite estar inserido em diferentes contextualizações. 

Em Um uísque antes... e um cigarro depois, prevalece o destaque à vertente erótico-

amorosa do conto para se compor com os dois outros episódios do filme, também 

voltados para temas semelhantes. 

No caso de Estevan Silvera, a apropriação integral do conto Penélope confirma 

sua qualidade dramática, pois a história apresenta propensão cinematográfica pelo 

próprio suspense trazido desde a origem, quando Dalton Trevisan escreve a narrativa 

operando um enredo dramático apropriado para o cinema e o teatro. Pode-se afiançar 

que há, em temas como este do conto transformado em curta-metragem, uma cinefilia 
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embutida em diversos textos do autor. Ao se constatar, nas realizações de Guerra 

conjugal e de Um uísque antes... e um cigarro depois, o arcabouço da pornochanchada, 

em Penélope fica patenteado o melodrama com todos os requintes inerentes ao gênero: 

o quase mutismo dos personagens, ao se manifestar apenas por sua expressão facial em 

ocasionais tableaux e ao se conduzir mediante pantomimas que radicalizam a 

dramaticidade da encenação, tendo como ápice a morte da mulher, tensionada pela 

surda suspeita de infidelidade conjugal. 

E este caminhar da Penélope melodramática aponta para o fato de o dialogismo 

da obra de Dalton Trevisan não se restringir à intermedialidade com o cinema, 

pontificando também na dramaturgia, conforme foi constatado ao longo da pesquisa.  

Trata-se de uma visão problematizadora do mundo contemporâneo, levada ao extremo 

pelo desfile no palco de personagens angustiados, ávidos para despejar sua catarse 

mediante relato de uma situação emocional marcada pela expressão do exagero.  Sendo 

assim, os encenadores buscam, na bricolagem dos fragmentos da obra trevisaniana, a 

expressão inconformista para articular um discurso politizado, cuja externalidade já vem 

pronta para a performance dos atores durante a representação. 

Se a transmutação cênica de textos literários não criados especificamente para a 

dramaturgia é, em geral, um desafio para os encenadores, tal dificuldade parece não 

surgir na obra trevisaniana.  Há evidências de que os textos são aproveitados ipsis 

litteris dos livros dos quais são extraídos, cabendo ao encenador a montagem apropriada 

ao drive desejado para sua representação nos palcos. Mas é verdade que a realização 

teatral não pressupõe apenas o texto adequado, precisando ainda do empenho coletivo 

prestado pelo elenco dos atores, pela equipe de cenografia, pela iluminação, pela 

contrarregra e por outros fatores para se atingirem favoravelmente os resultados 

almejados com a encenação. 
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A experiência vivenciada por Ademar Guerra, com Mistérios de Curitiba, e por 

Marcelo Marchioro, com No ventre do Minotauro e Pico na veia, mostra que os textos 

trevisanianos apresentam excelente potencial cênico pelo efeito visceral que marca a 

montagem das peças. Sendo replicados de maneira fragmentária, contribuem para uma 

encenação de ritmo dinâmico, na qual se mistura o sarcasmo e o humor corrosivo, 

enfeixados pelo erotismo à sombra do kitsch, sempre presente na cena inspirada em 

Dalton Trevisan (CAMATI, 2006, p. 67).  Entre os temas mais recorrentes nestas 

encenações, Curitiba tem ênfase garantida, não para o ufanismo laudatório, mas para o 

escracho que se poderia chamar de amoroso, pois, ao mesmo tempo que há a crítica ao 

que dela fazem os poderosos, não deixa de dirigir um olhar afetuoso para aqueles 

personagens e lugares que singularizam o folclore urbano (CAMATI, 2006, p. 69). 

A pesquisa acadêmica da obra de Dalton Trevisan associada à cinematografia de 

Joaquim Pedro de Andrade, de Flávio Tambellini e de Estevan Silvera, incluindo 

também a dramaturgia de Ademar Guerra e de Marcelo Marchioro, representa uma 

contribuição valiosa a ser agregada aos estudos que envolvem as interconexões da 

literatura com outras artes. São consubstanciadas e abordadas as possibilidades de se 

concretizarem realizações criativas contando com manifestações artísticas que confluem 

para produtos cada vez mais hibridizados, nos quais é ampliada a expressividade 

estética.  Nestas interconexões, nas quais fica identificado principalmente o 

entrelaçamento entre a literatura e o cinema, se consegue desvelar, como paradigma da 

presente tese, o processo delineado por José Carlos Avellar 

[...] em que os filmes buscam nos livros temas e modos de narrar que os 

livros apanharam em filmes; em que os escritores apanham nos filmes o 

que os cineastas foram buscar nos livros; em que os filmes tiram da 

literatura o que ela tirou do cinema; em que os livros voltam aos filmes 

e os filmes aos livros numa conversa jamais interrompida (AVELLAR, 

2007, p. 8). 
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