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RESUMO 

A partir da leitura do artigo “Brás Cubas em três versões”, de Alfredo Bosi, propõe-se 
um recorte triádico que ordena, com temas, questões e passagens privilegiadas, a leitura 
comparativa de três versões cinematográficas do romance Memórias Póstumas de Brás 
Cubas (1881), de Machado de Assis: Viagem ao fim do mundo (1968), de Fernando 
Coni Campos; Brás Cubas (1985), de Julio Bressane; e Memórias Póstumas (2001), de 
André Klotzel. A variedade de leituras cinematográficas disponíveis reafirmam o 
estatuto icônico do romance de Machado de Assis no campo artístico brasileiro, 
consolidando assim sua fortuna crítica fílmica. 
 
Palavras-chave: Cinema e Literatura; Memórias Póstumas de Brás Cubas; Adaptação; 
Narrativa Cinematográfica; Fernando Coni Campos; Julio Bressane; André Klotzel. 
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ABSTRACT 

Having Alfredo Bosi's essay "Brás Cubas em três versões" as a point of departure, this 
dissertation suggests a triadic cutout that frames, by means of themes, issues and 
selected scenes, the comparative reading of three film versions of Brazilian writer 
Machado de Assis' novel Memórias Póstumas de Brás Cubas: Fernando Coni Campos' 
Viagem ao Fim do Mundo (1968); Julio Bressane's Brás Cubas (1985); and André 
Klotzel's Memórias Póstumas (2001). The variety of film versions reaffirms the iconic 
status of Machado de Assis' novel in the Brazilian artistic field, thus consolidating a 
body of cinematic criticism. 
 
Keywords: Cinema and Literature; Memórias Póstumas de Bras Cubas; Adaptation; 
Cinematographic Narrative; Fernando Coni Campos; Julio Bressane; André Klotzel. 
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Introdução 

  
Sou uma estudiosa de cinema cursando o doutorado em Letras. Minha graduação 

foi em Comunicação Social com habilitação em Cinema pela UFF (1986). Fui atraída 

para o cinema pelo glamour do set de filmagem. Eu desejava participar da produção de 

um filme, ver um filme nascer. Como diretora de produção da UFF eu consegui 

vivenciar todas as etapas de um projeto cinematográfico e realizei este desejo. Aí 

percebi que eu não queria apenas saber fazer o filme, mas também queria estudá-lo. 

Resolvi fazer o mestrado em Ciência da Arte, também na UFF (2000). Neste momento 

me aproximo da literatura, pois minha dissertação teve como objeto de estudo o filme 

Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, e sua relação com o romance de 

Graciliano Ramos (1892-1953). No doutorado resolvi dar continuidade ao estudo deste 

diálogo entre literatura e cinema tendo como foco as adaptações para o cinema do 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) de Machado de Assis (1839-1908).  

A relação entre cinema e literatura remonta aos primórdios da história do 

cinema. A questão da adaptação literária costuma gerar controvérsia no que se refere à 

fidelidade da adaptação fílmica à obra literária. O filme é muitas vezes julgado pelo 

grau de sua fidelidade ao livro. Porém ao longo do tempo houve mudanças na maneira 

de encarar este diálogo. O filme decorrente de uma adaptação literária começou a ser 

visto como uma tradução possível da obra. Haroldo de Campos argumentava que a 

prática tradutória de qualquer texto requer o princípio de recriação. Sendo assim, o 

tradutor passa a ser visto como uma espécie de recriador do texto original e a discussão 

sobre fidelidade se torna obsoleta.  

A questão que surge neste trabalho se refere à variedade de versões 

cinematográficas que tiveram como inspiração Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Três cineastas brasileiros, em diferentes épocas, se sentiram provocados por esta obra 

do século XIX. Fernando Coni Campos realizou Viagem ao fim do mundo (1968), Julio 

Bressane filmou Brás Cubas (1985), e André Klotzel dirigiu Memórias Póstumas 

(2001). Como traduzir em imagens uma história fragmentada e narrada em primeira 

pessoa por um defunto? Qual abordagem deve ser escolhida, qual caminho dever ser 

trilhado? Quais aspectos literários serão absorvidos e quais serão descartados na 

narrativa fílmica? A tradução da linguagem literária para a cinematográfica abre um 

leque de infinitas possibilidades de leituras. Segundo Julio Bressane, em entrevista ao 
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jornal Correio Braziliense: “Cinema não é diversão. É di-versão, possibilidades 

diversas. O brutal é a tribo inteira seguir o mesmo caminho” (ARAÚJO, 1980). Ao 

adaptar uma obra literária, o cineasta está fazendo uma tradução entre linguagens que é 

baseada na sua perspectiva individual de entendimento da obra aliada a uma previsão 

orçamentária.1

O romance foi fonte de inspiração dos três diretores e na minha pesquisa 

funcionou como uma referência. Precisei estudá-lo para melhor compreensão do foco do 

meu trabalho que são as adaptações para o cinema e a consequente consolidação da 

fortuna crítica fílmica do romance. Mas não apresento um estudo aprofundado da obra 

literária uma vez que estamos diante de um romance exaustivamente comentado e 

estudado, e que não é, portanto, o objeto de estudo desta tese.  

  

Para estruturar a abordagem fílmica, me inspirei na forma como Alfredo Bosi 

examinou as três versões por meio das quais a crítica estudou o narrador e protagonista 

Brás Cubas. O aproveitamento que faço do texto de Alfredo Bosi não é, 

intencionalmente, fiel à reflexão do autor. Serve apenas como impulso a uma tentativa 

desta tese de classificar a filmografia estudada. A versão que o crítico chama de 

“construtiva” se refere ao modelo da “forma livre” do livro A Vida e as Opiniões do 

Cavalheiro Tristram Shandy (1760-1767) de Laurence Sterne (1713-1768), no qual, lê-

se na historiografia, Machado de Assis se inspirou para escrever Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. A versão que Bosi chama de “expressiva” centra-se na figura do humorista 

melancólico, que se reconhece no discurso do homem subterrâneo e do autoanalista. Já 

para a versão chamada “representativa”, Brás Cubas seria um tipo social no contexto 

ideológico do Brasil Império, o homem do século XIX (BOSI, 2006, p. 07-52).  

Os filmes foram organizados e analisados por meio de um recorte que os 

classifica de acordo com a abordagem traçada por cada diretor. Cada filme se encaixa 

numa determinada versão cinematográfica, que serão mais ou menos correspondentes às 

vertentes da fortuna crítica, expostas anteriormente. Memórias Póstumas de André 

Klotzel, sugerimos, seria uma versão “construtiva”, tendo em vista que foi realizado 

como uma tentativa de imitação da estrutura narrativa do romance. Brás Cubas de Julio 

Bressane seria a versão “expressiva”, pois transporta para a tela o estilo literário de 

                                                           
1 A questão orçamentária não será discutida neste trabalho. Estaremos analisando o filme pronto sem 
considerar o quanto esta variável possa ter influenciado no resultado final. Mas não se pode deixar de 
lembrar que o cinema é uma arte industrial e está sujeita a este tipo de pressão na realização dos seus 
projetos.  
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Machado de Assis. Viagem ao fim do mundo de Fernando Coni Campos seria, por fim, a 

versão “representativa” na medida em que sua estrutura narrativa possibilita uma visão 

panorâmica das construções e indagações do homem do século XX, do mesmo modo 

que Machado de Assis teria representado o homem do século XIX. 

A tradução de um clássico literário para uma mídia glamorosa e atraente como o 

cinema possibilita que uma obra ganhe novo fôlego através da sua redescoberta 

cinematográfica. O cinema provoca a curiosidade do público pela obra literária que 

serviu de inspiração para a realização do filme. É importante lembrar que as obras 

adaptadas para o cinema ou para televisão ganham novo fôlego comercial. Hoje, 

romances e contos adaptados entram no circuito de vendas lado a lado com os roteiros a 

que deram origem e que também são publicados em livro. Neste contexto, o filme 

resultante de uma adaptação literária passa a ter uma posição de destaque, tomando, 

muitas vezes, a frente da obra literária que lhe deu origem.   

Começo o primeiro capítulo com um breve histórico da invenção do cinema 

pelos irmãos Lumière e alcanço Orson Welles, com uso da profundidade de campo, 

passando por Griffith e Eisenstein, os inventores da montagem. Faço em seguida uma 

apresentação da relação entre cinema e literatura, com o enfoque na adaptação literária. 

Aponto, com Griffith, o papel de destaque da literatura na consolidação da linguagem 

cinematográfica, além de uma eterna fonte de inspiração para os roteiros. Por fim, 

tratamos da adaptação como uma tradução criativa entre linguagens.  

No segundo capítulo exponho as três versões de análise crítica ao romance, de 

acordo com Alfredo Bosi: a construtiva, a expressiva e a representativa.  

No capítulo seguinte, cada filme que se refere a uma determinada versão 

cinematográfica será analisado minuciosamente, objetivando justificar seu 

posicionamento na respectiva versão. Ao final da análise dos filmes apresento uma 

tabela de equivalência romance/filme. Para o filme Viagem ao fim do mundo foi 

elaborada uma detalhada planilha de decupagem. 

Concluo o trabalho com considerações sobre os três filmes, relacionadas à 

questão autoral da adaptação literária. Nos anexos há a filmografia machadiana e um 

glossário cinematográfico para melhor compreensão da análise dos filmes.  

Gostaria de reservar algumas palavras em especial para o filme Viagem ao fim 

do mundo (1968) do diretor Fernando Coni Campos (1933-1988). Só há uma cópia 

deste filme, que se encontra na cinemateca do MAM. Pude acessá-la livremente e 

trabalhar o filme de acordo com os meus objetivos. Por ser um filme realizado numa 
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época conturbada, há pouco material sobre ele. O filme Viagem ao fim do mundo pode 

ser considerado inédito. Devido a isto, senti o peso da responsabilidade de estar 

analisando séria e profundamente, pela primeira vez, um filme deste quilate. Tive o 

maior cuidado e respeito por esta obra que me surpreendeu pela coragem e atualidade.   
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1. Cinema, Literatura e Adaptação 
 

Em 1892, Thomas Edison (1847-1931) registrou um aparelho de filmagem, o 

cinetógrafo. Este aparelho não era um projetor, mas uma caixa no interior da qual a 

película desfilava com um movimento uniforme por detrás de uma lupa. As imagens 

eram pequenas e só podiam ser vistas por um espectador de cada vez.  

O mérito da invenção do cinematógrafo cabe a dois franceses, Louis Lumière 

(1864-1948) e Auguste Lumière (1862-1954). Cinema não é uma experiência 

individual, mas coletiva. Edison deu o primeiro passo, mas quem completou a 

caminhada chegando à tela grande do cinema foram os irmãos Lumière. A partir de 28 

de dezembro de 1895, na cave do Grand Café, em Paris, o cinematógrafo de Lumière 

torna-se verdadeiramente um espetáculo público (TOULET, 1988, p. 14). 

O cinema começou como um simples registro de situações triviais: saída dos 

trabalhadores da fábrica ou a chegada do trem na estação. Os primeiros filmes eram 

rodados ao ar livre, não havia nem argumento nem encenação. Eram apenas 

instantâneos do cotidiano. A fórmula estritamente demonstrativa destes primeiros filmes 

logo levou o público ao tédio, um tédio aliviado apenas quando os filmes começaram a 

contar histórias de natureza mais complexa e começaram a investigar as possibilidades 

de manipulação narrativa do cinema.  

Georges Méliès (1861-1938) seguiu nessa direção quando começou a usar 

elementos teatrais em seus filmes: atores, guarda-roupa, maquiagem, cenografia e a 

divisão do filme em cenas ou atos, em contraste com os eventos de um só incidente 

mostrados pelos irmãos Lumière.  Mas foram as trucagens, ou seja, os efeitos especiais 

de Méliès, que revolucionaram a nascente linguagem cinematográfica. Méliès utilizou 

truques de edição que permitiam não apenas gravar a realidade, como se fazia naquele 

primeiro cinema, mas também modificá-la. 

 O sucesso de filmes narrativos como The Great Train Robbery (1903) de Edwin 

S. Porter (1870-1941) causou um aumento nos investimentos de capitais no cinema e o 

período de 1903 a 1908 marcou a transição do cinema de um pequeno comércio para 

um grande negócio, um período correspondente à consolidação do desenvolvimento do 

cinema em linhas narrativas (JOHNSON, 1982, p.8-9). 

 Historicamente, o cinema livrou-se dos limites da mera reprodução documental 

da realidade física com a introdução de dois códigos: o movimento de câmera e a 
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montagem. No teatro o espectador, numa posição fixa, vê a totalidade do espaço onde a 

ação ocorre. Com a introdução dos movimentos de câmera, a distância aparente entre o 

espectador e a cena poderia mudar dentro da própria cena. Com cortes e montagem, o 

ângulo de visão e a perspectiva do espectador também poderiam (aparentemente) mudar 

dentro cena. Estes desenvolvimentos levaram o cinema a libertar-se do teatro e a mudar 

em direção ao romance. Ambos, filme e romance apresentam momentos dramáticos de 

uma maneira fragmentária, ao passo que no teatro estes constituem toda a obra. 

Enquanto no teatro o espectador se vê diante de homens reais movendo-se e atuando 

sobre um palco num cenário real, mas numa realidade ilusória, no filme e no romance 

ele é confrontado com a ilusão de homens reais movendo-se numa realidade ilusória 

(JOHNSON, 1982, p. 24-5). 

A câmera e a montagem eram capazes de narrar e podiam, quando necessário, 

receber o amparo dos letreiros. É David W. Griffith (1875-1948) o primeiro grande 

sistematizador consciente da narrativa cinematográfica, que vai buscar na literatura e, 

mais precisamente, em Charles Dickens (1812-1870), uma nova organização narrativa 

para o cinema. A primeira esposa de Griffith, Linda Arvidson (1884-1949), cita em suas 

memórias um fragmento do diálogo entre Griffith e alguns produtores, no qual ele apela 

abertamente para Dickens: 

“Como se pode contar uma história indo e vindo deste jeito? As 
pessoas não vão entender o que está acontecendo.” 

“Mas não é assim que Dickens escreve?” argumenta Griffith. 

“Sim, mas isto é Dickens, este é um modo de se escrever um romance; 
é diferente.” 

“Oh, não tanto; escrevemos romances com imagens; não é tão 
diferente” (EISENSTEIN, 1990, p. 177). 

O próprio D. W. Griffith deu seu testemunho a A. B. Walkley do The Times, de 

Londres, em 1922, por ocasião de uma visita: 

O Sr. Griffith encontrou a ideia à qual ele se aferrou heroicamente em 
Dickens. Foi por acaso, porque poderia ter achado a mesma ideia em 
quase qualquer lugar. Newton deduziu a lei da gravidade da queda de 
uma maçã; mas uma pêra ou uma ameixa teriam feito o mesmo 
trabalho. A ideia é simplesmente a de um “corte” na narrativa, uma 
troca, na história, de um grupo de personagens por outro. Quem 
escreve romances longos e cheios como Dickens, especialmente 
quando eles são publicados em partes, acham essa prática conveniente. 
Nunca se encontrará isto em Thackeray, George Eliot, Trollope, 
Meredith, Hardy, e, suponho, qualquer outro romancista vitoriano... O 
Sr. Griffith poderia ter achado a mesma prática não apenas em Dumas 



16 
 

pai, que se preocupava muito pouco com a forma, mas também em 
grandes mestres como Tolstoi, Turgueniev e Balzac. Mas, na 
realidade, não foi em nenhum desses, e sim em Dickens que ele 
achou; e é significativo da influência predominante de Dickens o fato 
de ele ser citado como uma autoridade num truque realmente comum à 
ficção em geral (EISENSTEIN, 1990, p. 180). 

 Griffith rompeu com duas convenções cinematográficas: a primeira, que a 

câmera deveria sempre ser fixa dando ao espectador a visão do todo; a segunda, que 

uma cena deveria ser interpretada em sua plenitude antes de começar outra. Com 

Griffith a câmera se torna solta, assumindo a sua capacidade de filmar as personagens 

em movimento, de enfocar a cena toda ou parte dela, ora de perto, ora de longe. Os 

diferentes pontos de vistas são incorporados ao processo criativo do espetáculo. Através 

dos movimentos de câmera, dos cortes e da montagem do filme, o cineasta consegue 

contar uma história com infinitas possibilidades de transformações e deslocamentos no 

espaço e no tempo. A sucessão das imagens não mais corresponde a uma cadeia linear 

de ações. Escolhendo para o espectador o melhor ângulo dramático, o cineasta passa a 

criar as ênfases necessárias ao bom entendimento dos fatos. Griffith tornou possível o 

famoso encontro entre a técnica do cinema e a narratividade.  

Para realizar o filme O nascimento de uma nação (1915), Griffith inspirou-se em 

The Clansmans (1905), o romance de Tomas Dixon (1864-1946). Com este filme ele 

conseguiu demonstrar as possibilidades que o cinema oferecia: 1) articular um 

complexo espetáculo com duração de cerca de três horas à maneira de uma 

representação de um teatro de ópera; 2) desenvolver uma narração acabada e de notável 

complexidade temática como um romance volumoso; 3) articular a narração alternando 

as mais grandiosas e espetaculares cenas de conjunto com o registro dos mínimos 

detalhes, através de primeiros planos e das “máscaras com íris”, com uma eficácia e um 

imediatismo absolutamente novos. A consistência da ficção passa a ser também uma 

questão de enquadramentos adequados, de mudanças de escala na dimensão dos corpos 

na tela.  

Como assinala Ismail Xavier: 

Mais do que inaugurar isto ou aquilo, a contribuição decisiva de 
Griffith foi a de dar sentido pleno à figura do diretor, dar coerência, 
precisão e funcionalidade ao que antes era feito com certo improviso. 
Articulou atores, luz, cenografia e decupagem para que o filme 
ganhasse expressividade. Ensinou o quando e o como, fez de cada 
operação técnica uma escolha significativa. Foi cineasta chave no 
processo de codificar a expressão no cinema (evidentemente, numa 
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direção particular: a do cinema narrativo clássico) (XAVIER, 
1984, p. 35). 

 A montagem foi o grande fator de mudança no cinema entre os anos 10 e 20. 

Como os filmes eram mudos, tornava-se ainda mais importante do que hoje saber 

articular os planos de maneira que os espectadores compreendessem o que viam na tela 

sem o auxílio das vozes dos atores. Além disso, a montagem possibilitou uma melhor 

estruturação da ação na medida em que o tamanho correto de cada plano determina o 

ritmo do filme. 

 Griffith pensava no efeito emocional que causava a montagem: a capacidade de 

envolver o público, de dirigir sua atenção e mesmo seus sentimentos para certos 

aspectos da história. Se para Griffith a montagem era um elemento, principalmente, 

narrativo, para a escola russa, que surge nessa ocasião, a montagem torna-se um 

elemento de significação: o que dá sentido às imagens é a maneira como elas se 

articulam. Era chamada montagem de atrações e foi sendo descartada aos poucos com o 

surgimento do som e a opção pelo realismo na montagem. Enquanto Griffith procurava 

envolver o espectador emocionalmente pela continuidade narrativa, Serguei Eisenstein 

(1898-1948) enfatizava o papel da razão. Para ele, o importante era que o conjunto do 

filme formasse um todo que levasse o espectador a compreender a realidade de maneira 

racional. Segundo Eisenstein:  
Nossa concepção de montagem superou em muito a clássica estética 
de montagem dupla de Griffith, simbolizada pelas duas correntes 
paralelas nunca convergentes, que entrelaça as correntes 
tematicamente variadas com vistas à intensificação recíproca do 
entretenimento, tensão e tempos. Para nós a montagem se tornou um 
meio de adquirir uma unidade de ordem superior – um meio, através 
da imagem de montagem, de adquirir uma personificação orgânica de 
uma concepção ideológica singular, abarcando todos os elementos, 
partes, detalhes da obra cinematográfica (EISENSTEIN, 1990, p. 
211).  

 
A linguagem cinematográfica é uma sucessão de seleções de escolhas: escolhe-

se filmar o ator de perto ou de longe, em movimento ou não, deste ou daquele ângulo; 

na montagem se descartam determinados planos, outros são escolhidos e colocados 

numa determinada ordem. Os elementos constitutivos da linguagem cinematográfica 

não têm em si significação predeterminada: a significação depende essencialmente da 

relação que se estabelece com outros elementos. Portanto, é um processo de 

manipulação que vale não só para a ficção como também para o documentário, e que 

torna ingênua qualquer interpretação do cinema como reprodutor do real.  
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 Essas operações linguísticas – seleção/montagem – foram usadas, 

principalmente para contar estórias sem ferir a sacrossanta impressão de realidade. Foi 

necessário desenvolver uma linguagem que passasse como que despercebida. A diluição 

da presença narradora criou uma linguagem que podemos chamar de “transparente” 

porque não retém a atenção do espectador, não é vista por ele; só a percebe se resolver 

procurá-la (BERNARDET, 1981, p. 44). 

Quando o som se industrializou, a partir de 1928, foi imediatamente absorvido 

pela estética de tornar o cinema ainda mais “real”, ainda mais reprodução da realidade. 

Os personagens falam como na vida, os sapatos fazem barulho ao pisar na calçada e as 

portas batem com estrondo. Os ruídos são usados dramaticamente para criar clima, para 

reforçar emoções e significações. Mas o ruído, mesmo quando tratado simbólica ou 

musicalmente, é sempre justificado de modo “realista”. O espectador vê a fonte de ruído 

na imagem ou sabe que ela está por perto, de forma que os sons não aparecem como 

elementos de linguagem, mas como dados naturais. E tudo isto mergulhado numa 

música incidental, que não tem nenhuma justificativa realista. A música acompanha o 

filme para, em geral, reforçar as emoções: exasperação na iminência do perigo, ternura 

em cenas românticas, música que frequentemente ouvimos sem prestar atenção. E isso 

mais uma vez é importante: ouvimos a música, ela age sobre nós, mas não nos damos 

conta. A música também se torna transparente (BERNARDET, 1981, p. 47-8). 

 Com Griffith, o cinema aprende as regras da narração e estabelece os 

fundamentos de sua sintaxe narrativa. A questão era contar de modo claro e 

emocionante uma história, usando imagens ao invés de palavras. Por volta de 1938, a 

maioria dos filmes eram decupados de acordo com os mesmos princípios.  Ou seja, a 

história era fragmentada sendo descrita por uma sucessão de planos. Esses planos 

seguiam a decupagem clássica característica do campo/contracampo.  

Em 1941, Orson Welles (1915-1985) realizou Cidadão Kane, que se tornou um 

marco na história do cinema. Este filme fazia parte de um movimento de conjunto que 

se notabilizou por provocar, de alguma maneira, uma revolução da linguagem com o 

uso da profundidade de campo. Com a decupagem em profundidade de campo, cenas 

inteiras são filmadas numa única tomada, o acontecimento é representado em sua 

unidade física. Isto possibilita que os efeitos dramáticos, antes obtidos pela montagem, 

surjam do deslocamento dos atores dentro de um determinado enquadramento. “A 
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profundidade de campo bem utilizada não é somente uma maneira a um só tempo mais 

econômica, mais simples e mais sutil de valorizar o acontecimento; ela afeta, com as 

estruturas da linguagem cinematográfica, as relações intelectuais do espectador com a 

imagem e, com isso, modifica o sentido do espetáculo” (BAZIN, 1991, p. 77). 

Podemos dizer que a utilização da profundidade de campo possibilitou também 

uma maior liberdade de interpretação da imagem, na medida em que o espectador pode 

escolher para onde dirigir sua atenção. O diretor moderno não desistiu da montagem, ela 

foi incorporada à composição plástica do filme. 

Em outros termos, no tempo do cinema mudo, a montagem evocava o 
que o realizador queria dizer; em 1938, a decupagem descrevia; hoje, 
enfim, podemos dizer que o diretor escreve diretamente em cinema. A 
imagem – sua estrutura plástica, sua organização no tempo -, 
apoiando-se num maior realismo, dispõe assim de muito mais meios 
para infletir, modificar de dentro a realidade. O cineasta não é somente 
o concorrente do pintor e do dramaturgo, mas se iguala ao romancista 
(BAZIN, 1991, p. 81). 

Essa linguagem tornou-se dominante no cinema narrativo industrial até hoje. É o 

modelo hollywoodiano que domina toda a história cinematográfica do mundo. Para 

muita gente tal opção quase se confunde com a natureza do cinema, como se os filmes 

não pudessem dar espaço a outras formas de narrativas. 

Considerado o pai do cinema narrativo, Griffith, entretanto, não foi o pai da 

adaptação. Ao trazer os clássicos literários para a tela, ele seguia a liderança dos 

cineastas franceses e italianos que haviam se voltado para a literatura em busca de 

material para enredos desde 1902. Neste mesmo ano, George Méliès (1861-1938) 

filmou A Trip to the Moon, que deixava evidente sua relação com o romance de Júlio 

Verne (1828-1905) (BOYUM, 1989, p. 3-4). 

Em 1908, formou-se a Société Film d’Art, uma companhia francesa com o 

objetivo expresso de traduzir trabalhos literários de prestígio para a tela, a maioria 

dramas, mas também romances de Victor Hugo (1802-1885), Honoré de Balzac (1799-

1850) e Charles Dickens (1812-1870). Os italianos, por sua vez, se dedicaram aos 

trabalhos históricos – romances como The Last Days of Pompei (1834) de Edgar 

Bulwer-Lytton (1803-1873), e Quo Vadis (1895), de Henrik Sienkiewicz (1846-1916) 

que, respectivamente em 1908 e 1912, foram adaptados para o cinema (BOYUM, 1989, 

p. 4). 
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A literatura não serviu apenas de modelo na invenção de uma nova técnica 

narrativa. Ela também forneceu ao cinema um grande estoque de tramas e personagens. 

A literatura tornou-se uma eterna fonte de inspiração para o cinema na realização de 

seus projetos. De um modo geral, as adaptações foram recebidas com elogios. Senão 

por seu valor estético, ao menos pelo seu potencial educativo. Isto ocorreu devido ao 

fato de que o público inicial do cinema era das classes menos favorecidas. Sendo assim, 

essas adaptações foram consideradas como um meio promissor de dar àqueles 

espectadores uma parcela da chamada “grande tradição”. Para adaptar uma obra de 

prestígio era preciso fazer mais do que pegar sua história, personagens e temas; aos 

olhos da indústria cinematográfica era – e de fato ainda é – pegar também um pouco da 

qualidade e envergadura da obra. Certamente esta foi uma das razões que levaram as 

adaptações a ter um apoio ocasional no início do surgimento do cinema (BOYUM, 

1989, p. 6). 

Todos os recursos técnicos postos a serviço da sétima arte têm uma função 

orgânica num gênero que se exprime, antes de tudo, através da imagem. Durante 30 

anos a história da técnica cinematográfica (no sentido amplo do termo) se confundiu 

praticamente com a dos roteiros. Até por volta de 1938, o cinema esteve em constante 

progresso. Progresso técnico, em primeiro lugar (iluminação artificial, emulsão 

pancromática, som), e consequentemente, enriquecimento dos meios de expressão 

(primeiro plano, montagem, montagem paralela, elipse, travelling, etc.). Paralelamente a 

essa evolução da linguagem, e numa estreita interdependência, os cineastas descobriam 

os temas originais que a nova arte assimilava. Já não era suficiente inventar a montagem 

paralela ou mudar o estilo fotográfico para emocionar a plateia. A época em que bastava 

realizar filmes, sem preocupação alguma com o conteúdo, para receber os louros de 

sétima arte, estava extinta. Houve uma inversão entre forma e conteúdo. O cinema 

entrou definitivamente na era do roteiro (BAZIN, 1991, p. 103). 

O cinema narrativo está próximo da literatura na medida em que ambos 

compartilham o uso de enredo, personagens, ambiente, diálogo, e imaginação, além da 

possibilidade de manipular o tempo e o espaço. Há muitas adaptações para o cinema; 

mas o cinema não vive de ideias que a imagem não possa absorver e transmitir. 

Adaptação cinematográfica de um texto literário é a transformação de uma ideia mental 

em uma ideia visual para ser comunicada através do cinema. 
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Mas afinal, por que adaptar um romance? O artista tem o direito de procurar seu 

material em todo lugar – e se ele encontrar suas histórias e personagens nos livros, que 

assim seja. Além do mais, existe um impulso natural de querer dar vida a uma obra 

literária que nos emocionou. 

Cada filme narra uma história, isto é, acontecimentos que acionam personagens 

e que também podem ser narrados em prosa, como efetivamente os são no roteiro, 

através do qual a película é construída. O cinema falado, com seu diálogo, muitas vezes 

envolvente, completa a nossa ilusão. Devido a isso, o filme é concebido como a 

representação visual e sonora, a reprodução mais fiel possível de um drama, que a 

literatura somente poderia sugerir com as palavras, enquanto o cinema tem a 

oportunidade de poder fotografar e fazer ouvir. Um filme não é só pensado, é percebido, 

sentido.  

Segundo Umberto Eco, na literatura os estímulos emotivos vêm após os leitores 

atravessarem uma verdadeira cortina de operações semânticas e sintáticas guiadas por 

signos, materializados em palavras e organizados em conceitos. Já no cinema, a 

presença da imagem visual desperta reações imediatas, como risos e lágrimas. Além 

disso, na literatura prevalece a figura do leitor individualizado, recolhido na solidão da 

leitura. Contrapondo a isto, está o cinema, uma atividade de ocupação coletiva, que 

possibilita o contágio de emoções. “A primeira reação perante a imagem não é 

intelectiva, mas também não é intuitiva, é totalmente fisiológica: a pulsação cardíaca 

acelerada precede não apenas o acordo da inteligência, mas também o da fantasia” 

(ECO, 1986, p. 190). 

Traduzir visualmente um romance significa projetar o texto no espaço e no 

tempo cinematográfico. Em qualquer arte ligada à visão, só existe um tempo possível: o 

presente. Por esta razão é que o tempo nas artes visuais é pobre se comparado com o das 

artes verbais. Exclui o passado e o futuro. Além disso, uma ação percebida visualmente 

só é possível se encarada na sua realidade ou na sua certeza. Assim, todas as formas de 

discurso indireto e de monólogo interior, a narração dialógica com o seu entrelaçamento 

complexo de pontos de vista, apresentam dificuldades no que se refere às artes 

propriamente figurativas. Como é praticamente impossível construir uma narrativa sem 

o sistema ramificado das categorias do verbo, o cinema teve que abrir uma brecha no 

presente obrigatório e no modo real de ação na tela. O cinema buscou soluções 
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cinematográficas que permitissem traduzir diferentes tempos do verbo com os meios do 

presente, e a ação não real através do real (LOTMAN, 1978, p. 137). Vários 

dispositivos foram criados para transmitir a sensação de uma continuidade sem quebras: 

dissolves, íris effects (recursos para aludir à passagem do tempo); a regra dos 30 graus, 

corte em movimento, combinações de posição e movimento, inserts e “cortes” para 

encobrir descontinuidades (técnicas para tornar imperceptível a transição de uma 

tomada a outra); edição de ponto de vista, planos de reação, eyeline matches 

(dispositivos para sugerir subjetividade) (STAM, 2008, p. 30). Vide Apêndice 1: 

Glossário Cinematográfico. 

No discurso narrativo precisamos distinguir entre o que se representa 

explicitamente e o que é apenas sugerido, as chamadas elipses. Em alguns casos, elas 

correspondem a um gesto de deixar fora da vista o que quebraria o decoro da 

representação (sexo ou violência); em outros, trata-se de esconder um detalhe essencial 

para uma futura revelação da trama final. A ideia do decoro se manifesta mais 

incisivamente no cinema, onde os corpos estão à vista na encenação da violência ou da 

sexualidade, embora questões de mesmo teor moral possam ser aplicadas ao texto 

escrito. No cinema popular moderno, atos de violência são considerados rotina. A 

discussão sobre o limite entre o aceitável e o proibido varia conforme o contexto social 

vigente (XAVIER, 2003, pág. 74). 

André Bazin afirmava que o romance, por dirigir-se a um público relativamente 

culto e exigente, tinha condições de propor ao cinema personagens mais complexos. 

Para ele, era evidente que, se a matéria elaborada sobre a qual trabalham roteiristas e 

diretores, tem a priori uma qualidade intelectual bem superior à média cinematográfica, 

dois empregos seriam possíveis: ou a diferença de nível e o prestígio artístico da obra 

original serviam meramente como uma forma de caução ao filme, de reservatório de 

ideias e de garantia de qualidade, ou os cineastas se esforçavam honestamente pela 

equivalência integral, tentando ao menos não somente adaptar o romance, mas traduzi-

lo para a tela. Adaptar não mais seria trair, seria respeitar. Bazin achava possível que 

uma adaptação inteligente e sensível pudesse alcançar “quase um alto grau de 

fidelidade” (BAZIN, 1991, p. 93). 

 No início, a questão da adaptação literária era discutida levando-se em conta a 

aproximação ou afastamento do texto de origem, principalmente por parte dos 
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apaixonados pelo escritor cuja obra virou filme. Com o passar do tempo, esta cobrança 

por uma “fidelidade literária” foi diminuindo e passou-se a privilegiar a ideia do 

“diálogo”. Segundo Ismail Xavier, “livro e filme estão distanciados no tempo; escritor e 

cineasta não têm exatamente a mesma sensibilidade e perspectiva, sendo, portanto, de 

esperar que a adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com o seu próprio 

contexto, inclusive atualizando a pauta do livro, mesmo quando o objetivo é a 

identificação com os valores nele expressos” (XAVIER, 2003, p. 62). 

Quando um cineasta decide traduzir um texto literário, popular ou não, o filme 

tem como origem um modelo já estabelecido, e inevitavelmente precisa se desviar do 

modelo enquanto permanece dentro do seu espaço semântico geral. Pode-se dizer que a 

segunda obra, a tradução, ganha significância autônoma precisamente através de suas 

inevitáveis e necessárias divergências da obra original. A autonomia total é com certeza 

impossível; o texto literário funciona inevitavelmente como uma “forma-prisão”. Na 

maioria dos casos o modelo original é reduzido a um subcódigo do filme, isto é, um 

léxico comum a certos grupos de falantes de uma língua, porém, não a todos. O modelo 

original representaria um subcódigo para aqueles que estão cientes dele, isto é, aqueles 

que leram o livro (JOHNSON, 1982, p. 10). É como se a adaptação guardasse um 

vínculo de essência com a matriz. 

Haroldo de Campos propôs uma teoria de tradução como recriação devido à 

impossibilidade de traduzir mensagens estéticas nos textos de poesia e prosa: as 

diferentes mensagens estéticas continuarão diferentes enquanto linguagem, mas como 

os corpos isomorfos, se cristalizarão dentro de um mesmo sistema. “Numa tradução 

dessa natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, 

sua fisicalidade, sua materialidade mesma (propriedades sonoras, de imagética visual, 

enfim tudo aquilo que forma a iconicidade do signo estético)” (CAMPOS, 1976, p. 24). 

Desta forma, além de ser um ato de recriação, a tradução também é uma leitura crítica 

da obra original. A teoria de Haroldo de Campos também é relevante para os problemas 

da tradução intersemiótica, ou seja, a interpretação de signos verbais por meio de 

sistemas de signos não verbais, principalmente no caso de uma adaptação literária para 

o cinema.  

Não se pode ignorar o fato de que literatura e cinema constituem dois campos de 

produção cultural distintos. Sendo assim, uma adaptação é automaticamente diferente e 
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original devido à mudança do meio de comunicação. “A passagem de um meio 

unicamente verbal como o romance para um meio multifacetado como o filme, que 

pode jogar não somente com palavras (escritas e faladas), mas ainda com música, 

efeitos sonoros e imagens fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de uma 

fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar até mesmo de indesejável” (STAM, 2008, 

p. 20). 

É necessário observar que a adaptação de qualquer romance é outra forma de 

leitura, mesmo que, inevitavelmente parcial, pessoal e conjuntural. Da mesma maneira 

que um texto literário pode gerar uma infinidade de leituras, assim também um romance 

pode gerar uma série de adaptações. Mas na medida em que o cinema é uma forma 

artística, o filme adaptado também pode ser entendido como um veículo de expressão 

pessoal. Partindo desta premissa, alguns diretores de cinema podem ser alçados a 

categoria de autores, pois realizam suas adaptações adicionando algo de pessoal ao 

filme, além de oferecerem uma leitura crítica do romance. 
Truffaut define o verdadeiro autor de um filme como aquele 
que traz algo genuinamente pessoal ao tema, em vez de 
apenas fazer uma reprodução de bom gosto, precisa, mas sem 
vida, do material original. Entre os exemplos de autores 
verdadeiros estão Bresson e Renoir. Em vez de limitar-se a 
transferir uma obra alheia fielmente e sem personalidade, o 
autor transforma o material em uma expressão de si mesmo 
(BUSCOMBE, 2005, p. 282).  

 
Com isto surgem duas categorias principais: o autor e o diretor talentoso à mercê 

do roteiro. É lógico que não podemos deixar de fora desta equação o fato de que o 

cinema é uma arte industrial. Isto acarreta uma enorme pressão externa (prazos, limite 

de orçamento) sobre qualquer realizador, independente ou não do seu status de autor. 

Além disso, o trabalho cinematográfico é coletivo. O diretor ou autor não faz um filme 

sozinho. Há várias especialidades (cenário, figurino, iluminação, etc.), as quais ele pode 

não dominar completamente e que também contribuem para o resultado final. Mas um 

autor cinematográfico sempre deixa pistas da sua assinatura na película, apesar das 

adversidades presentes em qualquer produção cinematográfica e que muitas vezes 

independem dele.  

No Brasil, o grande boom de adaptações literárias para o cinema aconteceu a 

partir do Cinema Novo, tendo em vista o desejo de criar uma expressão artística que 

estivesse de acordo com a realidade brasileira. O Cinema Novo surgiu com o 

movimento cultural desencadeado no começo dos anos 60, que representaria a 
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descolonização da produção cinematográfica do país. Sua estética era acentuadamente 

politizada e tinha como metas atacar o imperialismo e o capitalismo, a denúncia do 

subdesenvolvimento, e a defesa da justiça social e do nacionalismo. Os cineastas do 

Cinema Novo pretendiam resgatar a realidade brasileira com olhos cinematográficos, 

tanto quanto possível “novos", não só em relação ao passado fílmico brasileiro, mas 

também no contexto do cinema mundial. 
O movimento cinematográfico brasileiro mundialmente 
conhecido como Cinema Novo surgiu no final da ‘euforia’ 
desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek de 
Oliveira (1955/60) e, a exemplo de outros movimentos 
culturais que irromperam na mesma época na música e no 
teatro, foi uma tentativa de descolonizar a cultura brasileira 
(LEITE, 1984, p.34).  

Os cineastas brasileiros que começaram a fazer filmes na década de 50 e 60 

foram influenciados pelo Neorrealismo italiano. Porém, mais do que uma influência 

estética, a grande lição do Neorrealismo foi a de produzir filmes sem contar com todo o 

aparato da grande indústria cinematográfica que dominava na época, especialmente a 

norte-americana. Quando termina a Segunda Guerra e o fascismo é desmontado, as 

condições amadureceram para que despertasse, entre as ruínas da nação italiana em 

crise, um novo modo de encarar a arte – o Neorrealismo. Os cineastas saem à rua para 

captar o “fluir espontâneo da vida” e um novo código cinematográfico é criado: 

filmagens em locações verdadeiras, com atores não profissionais e cuja simplicidade 

narrativa contrastava com os esquemas mundialmente massificados por Hollywood 

(GOMES, 1980). 

No Brasil esta lição foi imediatamente aprendida. A questão era fazer cinema 

sem estúdios, como na formulação conhecida de Glauber Rocha (1939-1981), “com 

uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, voltado para a nossa realidade, 

encontrando nela nossos temas mais importantes. A partir daí, houve a conscientização 

da necessidade de resgate da literatura brasileira levando os cineastas a se lançarem com 

entusiasmo na realização de adaptações literárias. Nelson Pereira dos Santos se inspirou 

em Nelson Rodrigues (1912-1980) ao realizar Boca de Ouro (1962). No ano seguinte, 

Nelson filma Vidas Secas, romance de Graciliano Ramos. Cacá Diegues filma Ganga 

Zumba (1963), baseado no livro de João Felício dos Santos. Em 1965, Walter Lima 

Júnior adapta para o cinema O Menino do Engenho, de José Lins do Rêgo (1901-1957). 

Neste mesmo ano Roberto Santos (1928-1987) realiza A Hora e a Vez de Augusto 

Matraga, filme inspirado em um conto de Guimarães Rosa (1908-1967). Ainda em 
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1965, Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988) realiza O Padre e a Moça, baseado no 

poema de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), e Leon Hirszman (1937-1987) 

filma A Falecida, inspirado na peça de Nelson Rodrigues. Em 1969, Joaquim Pedro de 

Andrade realiza a adaptação de Macunaíma, de Mário de Andrade (1893-1945) (LEITE, 

1984, p.35). 

Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro (1899) foram os primeiros 

romances de Machado de Assis traduzidos para o cinema. Em 1968, Fernando Coni 

Campos realiza o filme Viagem ao fim do mundo inspirado em dois capítulos da história 

de Brás Cubas. No mesmo ano, Paulo César Saraceni (1933-2012) filma Dom 

Casmurro com o título de Capitu.  Essas duas obras tiveram trechos de suas imagens 

inseridas no filme Brás Cubas de Julio Bressane, que foi realizado dezessete anos 

depois (Vide Apêndice 2 – Filmografia Machadiana). 
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2. As três versões do romance: construtiva, expressiva e representativa 

  
 Segundo Alfredo Bosi, a crítica tem privilegiado o estudo do narrador em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas seguindo três versões: 

1. Construtiva. Segue o modelo da “forma livre” de Laurence Sterne. Machado de 

Assis se inspirou no livro A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy 

(1760-1767) na construção da estrutura narrativa do seu romance. 

2. Expressiva. Centra-se na figura do humorista melancólico, que se reconhece no 

discurso do homem subterrâneo e do autoanalista.  

3. Representativa. Brás Cubas seria o tipo social no contexto ideológico do Brasil 

Império, o homem do século XIX. 

 

Versão Construtiva 

A versão construtiva segue a linha de abordagem de questões de composição e 

de linguagem, buscando na forma, construir a significação (quase sempre plural) da 

obra. No prólogo Ao Leitor, o próprio Brás Cubas menciona uma possível influência da 

forma livre de Sterne ou de Xavier de Maistre (1763-1852), acrescida de algumas 

rabugens de pessimismo seus (ASSIS, 1988, p. 23).  

 O livro A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy (1760-1767) de 

Laurence Sterne é um conglomerado de conversas, digressões e anedotas, sem nenhuma 

ação novelística. “É que, na negligência premeditada de Tristram Shandy, sobressaía um 

conversador curiosíssimo, sempre inclinado a digressões de toda natureza. Daí Goethe 

haver definido o shandyismo como a incapacidade de fixar o espírito sobre uma coisa 

séria por dois minutos” (GOMES, 1976, p. 54-55).  

As semelhanças entre A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy e 

Memórias Póstumas de Brás Cubas se concentram nos seguintes aspectos: 

1. Presença marcante de um narrador volúvel; 

2. Quebra da linearidade narrativa através do uso arbitrário do tempo e do espaço; 

3. Técnica da composição livre, que dá ao texto a sua fisionomia digressiva e 

fragmentária. 

Tristram Shandy e Brás Cubas são personagens que desprezam todas as 
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convenções narrativas tradicionais. Eles intervêm na narração ao seu bel prazer 

expressando sua opinião sobre todos os assuntos. Em nome do associacionismo 

empirista, Sterne atacava correntes do pensamento, como o romance tradicional do 

século XVIII. “Sterne conscientemente constrói seu romance (1760/1767) sobre a ideia 

de tempo psicológico, divertindo-se mesmo em violentar a expectativa do leitor” 

(LIMA, 1981, p. 59). Para Laurence Sterne, as interferências declaradas do narrador não 

visam corroborar a veracidade da trama, mas complicá-la, provocando assim a atenção 

constante do leitor. 
Atiçado por um piparote e desvanecido por um galanteio, o leitor de 
Machado de Assis e de Sterne sabe que não pode ler suas narrativas de 
modo descomprometido. Se há uma literatura que convoca 
irrevogavelmente o leitor para uma participação indispensável sob a 
pena de perder-se o melhor que ela oferece, essa literatura é a de 
Tristram Shandy, Viagem sentimental, Memórias Póstumas e Quincas 
Borba (SENNA, 1998, p. 127). 
 

Em Machado de Assis, o procedimento de vaivém narrativo adquire outra 

função na medida em que não se trata de assumir nenhuma posição filosófica fixa, mas 

sim de dar um tom libertador e dúbio ao discurso do narrador, que é um defunto. 

Machado de Assis também tira proveito desta maleabilidade semântica ao construir um 

diálogo provocativo com seu leitor. “Em Memórias Póstumas, contudo, esse diálogo 

transforma-se numa relação tensa, de permanente desafio, porque se contrariam 

sistematicamente as expectativas do leitor” (ZILBERMAN, 1998, p. 160).  

Em Memórias Póstumas a relação do narrador com o leitor é essencial no 

desenrolar da trama. Brás Cubas se dirige ao leitor de variadas formas, numa escala que 

pode variar do aparente respeito à agressão explícita. “Este deixa de ser adulado, como 

era por um Alencar, e passa a receber gentis, embora não menos contundentes piparotes. 

Machado sabe que seu leitor não estava acostumado a grandes voos e, assim, sua 

aprendizagem da técnica sterniana do duplo sentido se inicia pela técnica de morcego 

que adota: chupa o sangue do leitor, enquanto parece abaná-lo” (LIMA, 1981, p. 60). 

Inclusive, num determinado momento, ele transfere ao leitor toda a responsabilidade 

pelas imperfeições da sua obra, “porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens 

pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a narração direta e nutrida, o estilo 

regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à 

esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e 

caem...” (ASSIS, 1988, p. 131). 

Além da forma livre de construção narrativa, uma particularidade exterior da 
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prosa sterniana, há outro fator que aproxima as duas obras: a utilização de recursos 

gráficos, que acrescentam maior expressividade à palavra escrita. Sterne recorre com 

bastante frequência a processos imagéticos e tipográficos para exemplificar ou acentuar 

o que vem dizendo. Machado de Assis, por outro lado, é bem moderado ao usar esta 

técnica. “Ainda assim, o romance constitui um marco, relativamente ao aproveitamento, 

numa obra literária, de técnicas de impressão, em processo de aperfeiçoamento na 

segunda metade do século XIX, colocando-se de certo modo como precursor no que se 

refere ao emprego de artifícios visuais, de que o Modernismo lançaria mão em várias 

circunstâncias” (ZILBERMAN, 1998, p. 160). 

Levando-se em conta os fatores que aproximam as duas obras, pode se 

considerar Memórias Póstumas de Brás Cubas um romance sterniano? Há duas 

características marcantes nas Memórias Póstumas que não existem em A Vida e as 

Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy.  
A primeira é a feição “sardônica” do humorismo machadiano. Essa 
ironia, com suas “rabugens de pessimismo”, é muito diversa do 
humorismo essencialmente “simpático” e “sentimental” do Tristram 
Shandy. O travo angustiante da “galhofa” de Machado falta por 
completo em Sterne. A segunda diferença é a natureza “fantástica” da 
narrativa. Sterne também regurgita de excentricidades, mas todas elas 
se devem, em última análise, às desordenadas perambulações do 
espírito do Tristram, ao contar a sua vida. Sterne queria explorar no 
romance a teoria da “associação de ideias”, chave do processo 
psíquico; daí haver, em suas páginas muita fantasia – mas não 
propriamente “fantástico”. Porém a moldura narrativa do Brás Cubas 
é resolutamente fantástica, isto é, “inverossímil”, a começar pelo fato 
de o romance ser apresentado como relato feito por um defunto... 
(MERQUIOR, 1987, p. 5-6). 
 

Machado de Assis escreveu um prólogo para a quarta edição de Memórias 

Póstumas (última edição em vida do autor), que saiu em 1899. Este prólogo funciona 

como um verdadeiro prefácio na medida em que Machado de Assis mantém sua 

ambiguidade irônica remetendo o leitor às declarações do suposto autor, o defunto Brás 

Cubas. No seu prólogo, Machado de Assis neutraliza a existência de possíveis 

semelhanças entre Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) e outras obras (ele não as 

nomeia), sem se referir à questão narrativa da forma livre: “Toda essa gente viajou: 

Xavier de Maistre à roda do quarto, Garrett na terra dele, Sterne na terra dos outros. De 

Brás Cubas se pode talvez dizer que viajou à roda da vida. O que faz do meu Brás 

Cubas um autor particular é o que ele chama ‘rabugens de pessimismo’. Há na alma 

deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe 

de vir dos seus modelos” (ASSIS, 1988, p. 21). Viver à roda da vida significa percorrer 
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a dimensão da morte. A técnica narrativa do defunto autor é uma invenção de Machado 

de Assis. 

 

Versão Expressiva 

Augusto Meyer acredita que Machado de Assis se aproxima de Sterne apenas 

formalmente quando utiliza alguns artifícios de narração, tais como o improviso 

malicioso e as digressões. Enquanto para Sterne, a vivacidade é uma espontaneidade 

orgânica necessária ao seu estilo, para Machado de Assis este aparente movimento é 

uma regra de composição, um disfarce.  
Por mais que ponha nas palavras uma graça incomparável, cheia de 
perfídias finas e de pulos imprevistos, não sabe disfarçar o pirronismo 
niilista que forma a raiz do seu pensamento. Com as diversas máscaras 
superpostas desse voluptuoso da acrobacia humorística, podemos 
compor uma cara sombria – a cara de um homem perdido em si 
mesmo e que não sabe rir. Perdido em si mesmo, isto é, engaiolado na 
autodestruição do seu niilismo (MEYER, 1958, p. 14). 

 
Meyer busca dimensionar o que chamou de homem subterrâneo, e que está na 

base da sua compreensão das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este homem 

subterrâneo seria a consciência moral de Machado de Assis. Meyer não vê o narrador 

Brás Cubas apenas como um homem dividido, que age e se vê agir, que vive e se vê 

viver, que se compraz na autoanálise tantas vezes cruel. Para ele, havia em Machado de 

Assis o enorme prazer pela análise, mas havia também o drama de possuir uma lucidez 

capaz de destruir qualquer ilusão. “A Mário de Alencar, que lhe perguntou um dia 

como, depois de ter escrito Helena, pode escrever o Brás Cubas, explicou o romancista 

que se modificara porque perdera todas as ilusões sobre os homens” (PEREIRA, 1988, 

p. 192). 
Machado de Assis cabe mal na categoria reservada ao novelista, ao 
escritor de ficção. A ‘forma livre de um Sterne ou de um Xavier de 
Maistre’, como escreve pela pena de Brás Cubas, serviu de modelo e 
sugestão ao seu borboleteio em torno de si mesmo, adivinhou logo o 
partido que podia tirar de uma forma assim tão frouxa e 
condescendente. As ‘rabugens de pessimismo’, que estavam 
recalcadas e constituíam precisamente o núcleo da sua originalidade, 
se acomodariam bem nas sincopas, reviravoltas e prosas com o leitor 
(MEYER, 1958, p. 26). 

 

 Para Lúcia Miguel Pereira, Machado de Assis possuía um espírito inquieto e 

questionador, que não lhe dava descanso. Através da escrita, Machado de Assis debateu 

todos os problemas que lhe incomodavam. “Uma depois da outra, a Guiomar da Mão e 

a Luva, Helena, a Estela de Iaiá Garcia e a Lalau de Casa Velha vão encarnar o autor, 
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discutir os direitos da ambição, lutar contra a hierarquia social” (PEREIRA, 1988, p. 

156). Lúcia Miguel Pereira chama a atenção para o fato de que quando Machado de 

Assis queria explicar eventos de sua vida, ele se encarnava em personagens femininas. 

Já Brás Cubas e o Conselheiro Aires, personagens nos quais ele pôs tanto de si e que 

representam tendências do seu espírito, nada teria de comum com a sua existência. 

Também Machado, como Brás Cubas, é “um defunto autor” porque nasceu das 

cinzas das ilusões perdidas (PEREIRA, 1988, p. 195). Para Lúcia Miguel Pereira, o 

tédio de Brás Cubas e de Machado de Assis é a personagem central do livro, os 

confundindo no quesito de falta de um sentido na vida. Para Machado de Assis, o 

homem não tem controle sobre os acontecimentos da sua existência, sendo assim, está 

nas mãos do destino. “Caminhando às cegas, entre tantos mistérios que o cercam, só 

uma coisa lhe resta: a ‘afirmação desdenhosa da sua liberdade espiritual’, a capacidade 

de se rir, com um riso gelado e irônico, do absurdo da vida. É o que fazem Cubas e 

Machado, entre dois bocejos de tédio” (PEREIRA, 1988, p. 197). 

Através da leitura dos sonetos No Alto e O Desfecho, compostos no início de 

1880 e um pouco anterior a Brás Cubas, podemos entrever o quanto as ilusões já 

estavam perdidas naquele momento. “O que a leitura biográfica tem apontado como 

uma grave crise existencial motivada por um esgotamento físico, Augusto Meyer 

detecta em termos de afloramento de imagens e de concepções radicalmente negativas 

da natureza e da humanidade” (BOSI, 2006, p. 33).    

 

  No Alto 

O poeta chegara ao alto da montanha,  
E quando ia descer a vertente do oeste,  
Viu uma coisa estranha, 
Uma figura má. 
 

Então, volvendo o olhar ao sutil, ao celeste,  
Ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha,  
Num tom medroso e agreste 
Pergunta o que será.  
 
Como se perde no ar um som festivo e doce,  
Ou bem como se fosse 
Um pensamento vão,  
 

Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta. 
Para descer a encosta 
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O outro estendeu-lhe a mão. 
(ASSIS, 1957, p. 423) 

 Este soneto expressa todo o espanto do homem diante do mistério da morte. Para 

subir, o poeta foi acompanhado de Ariel, espírito do ar, gracioso e jovial, que 

subitamente abandona o caminhante. A descida representa o caminho para a morte, a 

velhice, que tem a presença implícita de Caliban, o outro, entidade brutal, que é o 

contrário de Ariel. A ocultação do nome Caliban insinua que aquele lado do mistério só 

se revela mediante a experiência real (TEIXEIRA, 1987, p. 183). As ilusões morriam, 

Caliban irá revelar Brás Cubas a Machado de Assis.  

  No soneto O Desfecho, Machado de Assis expressou em versos o delírio que, 

mais tarde, Brás Cubas viveria em prosa alegórica.  

          O Desfecho 

Prometeu sacudiu os braços manietados 
E súplice pediu a eterna compaixão,  
Ao ver o desfilar dos séculos que vão 
Pausadamente, como um dobre de finados.  

 
Mais dez, mais cem, mais mil e mais um bilião, 
Uns cingidos de luz, outros ensanguentados... 
Súbito, sacudindo as asas de tufão,  
Fita-lhe a águia em cima os olhos espantados. 

 
Pela primeira vez a víscera do herói. 
Que a imensa ave do céu perpetuamente rói,  
Deixou de renascer às raivas que a consomem. 

 
Uma invisível mão as cadeias dilui; 
Frio, inerte, ao abismo um corpo morto ruí; 
Acabara o suplício e acabara o homem. 

           (ASSIS, 1957, p. 365)  
 

Versão Representativa 
 Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) evidencia os aspectos da vida social 

do Brasil no século XIX. A crítica sociológica faz sua leitura tendo como base a 

representação social do homem do Brasil Império, o homem do século XIX. O cerne do 

argumento é a colocação do narrador-protagonista como espelho ou voz da sua classe 

social.  
Em Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis reescreveu 
Helena. A maior parte das ações se desenvolve entre 1840 e 1869, e 
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Machado cifra o significado do romance na trajetória de Brás, que é o 
Brasil que vivera até 1869, e então agonizara, morrera e fora entregue 
aos vermes em 1870 e 1871, anos de intensa movimentação política 
em torno da questão do “elemento servil”. Assim como Helena, as 
Memórias se reportam a um período de dominação assentada na 
imagem da inviolabilidade da vontade senhorial. Estácio e Brás são 
irmãos na história, nutridos e ungidos no exercício das prerrogativas 
de uma classe, flores “dessa terra e desse estrume”, para usar a 
autodescrição jocosa do herdeiro dos Cubas (BC, cap. XI). A diferença 
é que Estácio nos é narrado – muitas vezes através de Helena -, 
enquanto Brás pretende narrar a si mesmo (CHALHOUB, 2007, 
p. 73). 
 

 Astrojildo Pereira considera Machado de Assis um romancista do Segundo 

Reinado. A fase de formação da personalidade de Machado de Assis coincide com este 

período histórico, que é considerado como um marco no desenvolvimento da 

nacionalidade brasileira.  Para Astrojildo Pereira, a psicologia de classes sociais é 

introduzida na psicologia das personagens possibilitando que Machado de Assis 

construa personagens com características de um determinado momento histórico. 

“Outros escritores terão mostrado mais paisagem brasileira; nenhum mostrou mais 

profundamente o homem brasileiro. Na sua obra, melhor do que em qualquer outra, 

encontramos uma imagem de conjunto mais expressiva do fenômeno brasileiro normal, 

isto é, da gente e da terra em suas manifestações normais, quotidianas, correntes” 

(PEREIRA, 1959, p. 15). 

Machado de Assis não produziu uma obra documentária. Seus personagens não 

são heróis reconhecidos, nem realizaram grandes ações. Para Astrojildo Pereira, o 

grande trunfo na obra de Machado de Assis é o material humano. “Gente rica, gente 

remediada, gente pobre, gente feliz, e gente desgraçada - toda a inumerável multidão de 

gente bem brasileira que vai empurrando o Brasil para frente, avançando em 

ziguezague, subindo montanhas e palmilhando vales, ora puxando, ora sendo puxada 

pelo famoso carro da história...” (PEREIRA, 1959, p. 17-18).  

 A escravidão e a luta abolicionista constituem uma importante caracterização 

social do Segundo Reinado. “Tudo, naquele período, mas absolutamente tudo, tudo 

girava em torno do negro escravo. Este era, na verdade, o senhor de tudo e de todos, e 

todo o sistema econômico, político e social de então é que estava de fato escravizado ao 

negro” (PEREIRA, 1959, p. 24). Não há na obra de Machado de Assis nada que o 

classifique como um panfletário abolicionista. Para Machado de Assis, o escravo por ser 

escravo, não seria, obrigatoriamente, uma pessoa boa. Todos eram criaturas humanas, 

podendo ser bons ou maus. “A crueldade é a norma da vida. O herói mata com volúpia, 
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borboletas, moscas e formigas. E os oprimidos não são melhores do que os opressores: 

assim que o libertam, o escravo Prudêncio, que o menino Brás maltratava, chicoteia sem 

piedade, o seu próprio servo; os criados de Virgília se desforram espionando-lhe o 

adultério” (MERQUIOR, 1987, p. 7). 

 Roberto Schwarz considera a volubilidade de Brás Cubas um mecanismo 

narrativo que imita a estrutura da sociedade brasileira do século XIX, marcada pela 

coexistência de escravidão e liberalismo (SCHWARZ, 1990). Só a partir de um discurso 

ambíguo e leviano, de um playboy do Império que se formou na Europa, é que Machado 

de Assis poderia expor, sem parecer incoerente, todas as contradições e ambiguidades 

que permeavam o discurso da classe dominante real. Qual seria a outra maneira de falar-

se de um homem de bem que ganha dinheiro com o tráfico negreiro? Ou de um católico 

fervoroso e rico, que contribui para várias irmandades, mas que acha absolutamente 

normal açoitar um de seus muitos escravos? Como, enfim, estabelecer-se a convivência 

entre o requinte e a barbárie das oligarquias sem ser frívolo e flexível como Brás 

Cubas? 

Para Schwarz, Brás Cubas era um tipo arbitrário e volúvel por viver numa 

sociedade dividida. Brás Cubas seria a encarnação da elite brasileira, a maneira que 

Machado de Assis encontrou para mostrar a ambiguidade típica da classe dominante, 

cujos conteúdos ideológicos acabaram fixando e qualificando os movimentos 

psicológicos do narrador e de suas personagens. A versatilidade do narrador é mostrada 

na esfera da forma ao trocar estilos, escolas técnicas, gêneros; e se completa nos 

variados conteúdos exibidos. “Enfim, buscando generalizar, digamos que o narrador não 

permanece igual a si mesmo por mais de um curto parágrafo, ou melhor, muda de 

assunto, opinião ou estilo quase que a cada frase. Com ritmo variável, a mobilidade vai 

da primeira à última linha do romance” (SCHWARZ, 1990, p. 29-30).  

 Para Schwarz, o fato de Brás Cubas ser um herdeiro desocupado possibilitou a 

construção de um esquema ideológico e psicológico, pré-formando as demais 

faculdades de Brás Cubas e orientando os seus modos de ser, pensar, sentir e dizer. 

“Acompanhada em seu andamento, a prosa cauciona três perspectivas: a volubilidade é 

condição humana, é feição pessoal e é característica brasileira. Conforme domine esta 

ou aquela, o tom é absoluto, como convém às verdades últimas; engraçado, caso retrate 

um defeito individual; e satírico, se designa um modo de ser nacional” (SCHWARZ, 

1990, p. 59). 
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Memórias Póstumas de Brás Cubas é a obra da viravolta machadiana e o lance 

de gênio está em delegar a função narrativa à classe alta brasileira. “A personificação 

capciosa de um narrador de elite, invejavelmente civilizado e muito envolvido nas 

relações de opressão que ele mesmo configura e julga, é um lance de xadrez que 

desarruma o tabuleiro narrativo, tornando mais real a partida” (SCHWARZ, 2012, p. 

277). Temos um narrador culto que discorre acerca da Bíblia, dos clássicos, filosofia e 

ciência. Mas por outro lado, é “um proprietário à brasileira, senhor de escravos, 

enfronhado em relações de clientela, adepto dos progressos europeus e sócio do 

condomínio pós-colonial de dominação” (SCHWARZ, 2012, p. 253). Além disso, esse 

narrador também atua como porta-voz oblíquo da classe dos dependentes na medida em 

que sua performance histriônica depende da capacidade de apresentar suas reflexões 

egoístas, mesquinhas e abjetas, que os dependentes jamais teriam coragem de fazê-lo 

por conta própria. “Digamos que o narrador machadiano realizava em grau superlativo 

as aspirações de elegância e cultura da classe alta brasileira, mas para comprometê-la e 

dá-la em espetáculo” (SCHWARZ, 2012, p. 271). 

 Sidney Chalhoub sugere uma argumentação que complementaria a visão da 

volubilidade de Schwarz. Apesar do jeito abusado e autoconfiante de Brás Cubas, além 

dos seus caprichos e arbitrariedades, fatores que possibilitam uma interpretação 

histórica da classe senhorial hegemônica na primeira metade do Segundo Reinado, há 

também na narrativa de Brás Cubas resistências cotidianas ao seu poder e influência. A 

personagem da d. Plácida seria um exemplo neste sentido. Costureira agregada na casa 

de Virgília, d. Plácida se tornou alcoviteira por pura necessidade, mas também com 

algum escrúpulo. Brás Cubas pensava ter lhe comprado a consciência e fidelidade com 

um pecúlio de cinco contos de réis. Porém, até que ponto não foi d. Plácida que o levou 

a acreditar nisto? “Apesar de humilhada, tripudiada, reduzida ao estado da mais abjeta 

dependência, d. Plácida participa do jogo político, enseja movimentos para obter 

desígnios próprios, pra provocar nos senhores ações ou interpretações que interessam a 

ela, alcoviteira” (CHALHOUB, 2007, p. 83). 
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3. Memórias Póstumas de Brás Cubas no cinema em três versões 

Há, como vimos, três filmes na cinematografia nacional que tiveram como 

inspiração o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881): Memórias Póstumas 

(2001) de André Klotzel, Brás Cubas (1985) de Julio Bressane e Viagem ao fim do 

mundo (1968) de Fernando Coni Campos.  

Inspirada no modelo de Alfredo Bosi das três versões (Construtiva, Expressiva 

e Representativa) que a tradição crítica tem privilegiado no estudo do romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, elaborei uma estrutura de análise que organiza os 

três filmes a partir de um determinado recorte. As três versões cinematográficas são 

variações da mesma fonte literária, mas o que as diferencia e caracteriza é o enfoque 

escolhido por cada diretor para contar a história de Brás Cubas. Os três filmes, 

sugerimos, vão corresponder a cada uma das versões, com alguns ajustes, na medida em 

que a partir de agora estaremos falando de cinema. 

O filme da versão Construtiva foi realizado tendo como foco de interesse a 

estrutura narrativa do romance. Analisaremos a forma como o filme Memórias 

Póstumas (2001) de André Klotzel foi construído numa tentativa de imitar a estrutura 

do romance.   

O filme da versão Expressiva pretende transportar para a tela o estilo literário de 

Machado de Assis. O filme Brás Cubas (1985) de Julio Bressane, através de soluções 

cinematográficas, procurou preservar as características do texto, mais interessada na 

forma usada por Machado de Assis para contar a história do que propriamente na 

história.  

Na versão Representativa, o filme Viagem ao fim do mundo (1968), de 

Fernando Coni Campos, foi estruturado como uma colagem de materiais em diversos 

suportes, possibilitando uma visão panorâmica das construções e indagações do homem 

do século XX, e tendo como pano de fundo a leitura dos capítulos O Delírio e O Senão 

do livro. 

Os filmes de Klotzel e Bressane são inspirados no romance em sua totalidade. 

Por isto, foi possível realizar uma análise abrangendo determinados tópicos, que não 

existem na análise do filme de Fernando Coni Campos, que se refere a apenas dois 

capítulos. A análise dos dois primeiros filmes foi dividida da seguinte forma: a estrutura 
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narrativa, as sequências mais relevantes que justifiquem a localização do filme em 

determinada versão cinematográfica, material excluído/anexado com relação ao 

romance, a busca da solução cinematográfica na questão do nó ideológico estudado por 

Alfredo Bosi (BOSI, 2010, p. 398-421), o delírio e a trilha sonora. Ao final da análise 

desses filmes há uma tabela de equivalências romance/filme.  

Já o filme de Fernando Coni Campos foi dividido da seguinte forma: a estrutura 

narrativa, as sequências organizadas em três eixos narrativos que justificam a versão 

representativa cinematográfica englobando o delírio, e a trilha sonora. Ao final da 

análise do filme há uma planilha de decupagem. 
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3.1. Versão Construtiva: Memórias Póstumas (2001) de André Klotzel 

André Klotzel nasceu na capital paulista em 1954 e fez o curso de cinema da 

Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP. No início de sua carreira trabalhou com 

José Mojica Marins, Nelson Pereira dos Santos e Chico Botelho, fazendo assistência de 

produção e de direção. Sua estreia na direção de longa metragem foi em 1985 com A 

Marvada Carne, que arrebatou os principais prêmios do Festival de Gramado daquele 

ano e participou de mais de vinte festivais internacionais. Em 1993 realiza seu segundo 

longa, Capitalismo Selvagem, que emprega um humor cáustico para falar das muitas 

contradições do país. Em 1996, a convite da Prefeitura de Santos, André Klotzel produz 

um filme sobre a cidade, Brevíssima História das Gentes de Santos. Em 1998, Klotzel 

começa a trabalhar na adaptação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de 

Assis, que só chegaria às telas em 2001.  

Em Memórias Póstumas (2001), André Klotzel procura reproduzir a leveza e 

elegância do texto de Machado de Assis através da imitação da estrutura narrativa do 

romance. Ele trabalha por analogias, evitando ângulos extremamente altos ou baixos e 

movimentos de câmera rebuscados.  Não há surpresas técnicas no filme, que é colorido 

e tem 102 minutos de duração. Klotzel segue a cartilha clássica e realiza um filme leve, 

ocasionalmente divertido, sempre agradável, muito bem dirigido e interpretado. Foi o 

grande vencedor do 29º Festival de Cinema de Gramado em 2001, recebendo cinco 

Kikitos: melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor atriz coadjuvante (Sônia 

Braga) e o prêmio da crítica. 

Segundo André Klotzel: 

Se por um lado todo o processo de definição do filme se baseou em parâmetros 
da obra (e isso nos dá um sentimento de extrema fidelidade ao original) essa 
posição não podia ser encarada como uma camisa-de-força, que tolhesse 
qualquer iniciativa. Concedemo-nos a liberdade criativa de fazer as coisas da 
forma que nos parecia melhor e não necessariamente da forma que soasse mais 
parecido a Machado de Assis. (...) Fomos sinceros a nossa vontade 
cinematográfica suscitada pela leitura, mas em nenhum momento colocamos a 
obrigação de fidelidade à obra literária acima das particularidades do filme. 
Nisso tudo o que mais importa é que fizemos o filme por gostar do livro e a 
isso não traímos. Se para nós que o fizemos houve liberdade para interpretar, 
espero que ao espectador não seja necessário se lembrar que está assistindo a 
uma adaptação literária, que possa usufruir do prazer de assistir a um filme 
independente do outro prazer, o de ler um grande livro (KLOTZEL, 2001, 
p. D9). 
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Estrutura Narrativa 

O filme é uma narrativa, ou seja, um discurso fechado, que se opõe ao mundo 

real. Mesmo quando um filme tem o propósito explícito de contar algumas horas 

escolhidas na vida de um homem, a organização dessa duração obedece a uma ordem, 

supõe um ponto inicial e um desfecho, que dificilmente recobrem a organização de 

nossa própria vida. É fundamental uma reorganização dos acontecimentos e símbolos na 

tentativa de descobrir quais recursos cinematográficos poderão ser mobilizados para a 

realização do produto final. Pode-se querer manter a mesma ordenação dos fatos e das 

situações, ou pode-se mudar o sentido das experiências focalizadas. Em qualquer dos 

casos, deve-se examinar a partir de que ponto de vista o relato foi construído. Tendo em 

vista que todo artista que trabalha inventando histórias tem que se preocupar em como 

vai contá-las, o papel do narrador se torna essencial. O narrador também pode criar a 

impressão de que a história evolui por si mesma, como se fosse autônoma. As regras de 

transparência e ilusionismo são mantidas com a identificação direta do espectador com 

o mundo da ficção, ponto de vista que vê tudo de fora, “ponto de vista de Deus”.   

A câmera não registra apenas a performance dos atores de cinema. Dependendo 

da sua posição e qual movimento foi realizado, ela pode intervir e modificar a 

percepção do espectador, dirigindo inclusive o seu olhar. “Esses outros ‘sinais’, que 

vêm pelo viés da câmera, são plausivelmente emitidos por uma instância situada de 

algum modo acima dessas instâncias de primeiro nível que são os atores; por uma 

instância superior, portanto, que seria o equivalente cinematográfico do narrador 

escritural” (GAUDREAULT, 2009, p. 41). 

Na narrativa cinematográfica, este narrador pode receber variados nomes: 

narrador invisível, enunciador, narrador implícito, meganarrador ou o “grande 

imagista”. O “grande imagista” seria um personagem fictício e invisível, que à nossa 

revelia, folheia para nós as páginas de um álbum e dirige nossa atenção apontando com 

um dedo discreto (GAUDREAULT, 2009, p. 58). A figura do “grande imagista” se 

refere à crença que os filósofos iluministas tinham no funcionamento do universo. Eles 

acreditavam que o universo se assemelhava a uma imensa engrenagem, composta por 

inúmeras peças, que deviam funcionar harmoniosamente. Deus seria o construtor, seria 

o grande relojoeiro, o responsável pela criação e funcionamento da máquina do mundo. 

O Deus do universo cinematográfico é o “grande imagista”. Porém, dependendo da 
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abordagem escolhida, a presença do “grande imagista” passa a ser sentida com maior ou 

menor intensidade, podendo até ser assumida pelo diretor enquanto autor do filme. 

No decorrer da história, o cinema criou procedimentos de apagamento ou 

atenuação da instância discursiva que o produz, dando a impressão enganosa de que os 

acontecimentos se contam por si mesmos. É o caso do narrador implícito ou “grande 

imagista”, isto é, aquele que por definição está situado no exterior da diegese e que 

“fala” cinema por intermédio de imagens e sons. Porém, há também a possibilidade de 

marcas de subjetividade que remetam a um personagem situado na diegese, um olhar 

interno. Neste caso é o narrador explícito, que relata unicamente com palavras 

(GAUDREAULT, 2009, p. 67). 

Há uma tendência narratológica que considera o “grande imagista” o verdadeiro 

narrador do filme. Sendo assim, os outros narradores presentes no filme são narradores 

delegados, narradores segundos; e a atividade à qual eles se entregam é a “subnarração”, 

uma atividade que se distinguirá radicalmente da narração em primeiro grau. O cinema 

tem uma inclinação quase “natural” pela delegação narrativa, pelo encaixe do discurso 

(GAUDREAULT, 2009, p. 68). Os subnarradores nos filmes também podem falar 

“cinema”, ocultando por algum tempo o responsável pela narrativa cinematográfica, o 

“grande imagista”.  

Quando adaptamos um romance cuja narrativa ocorre em terceira pessoa, a 

transposição fílmica fica facilitada na medida em que fica evidente a posição da câmera 

propiciando assim que o “grande imagista” assuma a função de narrador. No romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, a narração é em primeira pessoa, o que poderia 

dificultar a adaptação cinematográfica. Porém, André Klotzel resolveu esta questão 

utilizando o recurso da voz over no filme. Como explicou Kozloff (Apud 

GAUDREAULT, 2009, p. 96): “Diremos que há uma voz over quando enunciados orais 

relatam qualquer porção de uma narrativa e são ditos por um locutor invisível situado 

num tempo e espaço diferentes dos que são apresentados simultaneamente pelas 

imagens vistas na tela”. 

No filme Memórias Póstumas Klotzel desvirtuou o uso da voz over. Como o 

próprio nome diz, deveria ser apenas a voz de um personagem não presente na diegese, 

que nos contaria uma história com sua voz. Porém Klotzel, na maior parte do tempo, 

deu corpo a esta voz, transformando-a num narrador on-screen. No filme de Klotzel, o 

fantasma de Brás Cubas, o defunto autor, é um narrador on-screen, que assume também 

a função de “grande imagista”. Inclusive, em algumas cenas, o fantasma interage 
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cenicamente com outros personagens. Isto acontece, por exemplo, na sequência 46 

quando o fantasma não só presencia a cena narrada, como também contracena com a 

atriz. Brás Cubas dá um beijo na testa de Virgília. “Virgília recuou, como se fosse um 

beijo de defunto” (ASSIS, 1988, 162). No filme, há um segundo take, a cena é repetida, 

e quem dá o beijo desta vez é de fato o fantasma, o defunto autor e narrador on-screen. 

Klotzel se apropriou não apenas da fábula machadiana, mas também da estrutura 

narrativa do romance com o uso da autoconsciência e das digressões na figura do 

narrador on-screen, que se dirige ao espectador dando sua opinião ou o interpelando.  

O personagem Brás Cubas é interpretado por dois atores (juventude e meia-

idade), sendo que o ator mais maduro, quando está com maquiagem de defunto, é 

também o fantasma-narrador. Como narrador, ele está presente nas cenas com o poder 

de interrompê-las, de explicá-las. Ele nos indica o caminho do olhar. Sua primeira 

aparição física é na sequência de abertura do filme. Começa apenas como uma voz over 

enquanto passa o cortejo fúnebre: “Por algum tempo fiquei em dúvida se deveria 

começar essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se eu contaria antes meu 

nascimento ou a minha morte. Normalmente se começa uma história pelo começo mas 

decidi começar pelo fim por dois motivos”. Neste momento, antes do sepultamento, 

surge o fantasma em primeiro plano no canto direito do quadro, olhando de frente para a 

câmera. Ao fundo, no canto esquerdo, segue a cena do enterro. Debaixo de uma forte 

chuva, o fantasma continua se explicando: “O primeiro, como ressuscitei para ser o 

autor destas Memórias; eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. A sepultura 

para mim foi outro berço”. O verbo ressuscitar é utilizado nesta apresentação. Um 

morto que ressuscitou como fantasma para contar suas memórias póstumas se tornando 

também o “grande imagista” deste filme.  

Não há referência ao verbo ressuscitar no romance. O narrador escritural é um 

defunto autor, não há ressurreição. No filme, o fantasma continua falando em primeiro 

plano, não se distingue mais o fundo do quadro, ele está olhando de lado para a câmera: 

“Segundo, que a história fica renovada e moderna”. Renovada e moderna não só por 

causa da inversão cronológica do filme, que no caso é igual ao romance, mas 

principalmente por mudança de mídia. A história é uma sequência cronológica de 

acontecimentos narrados de acordo com o veículo escolhido para a transmissão das 

informações. Há uma renovação da narrativa na medida em que estamos falando de um 
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filme, uma história originalmente romanesca, que será contada através de imagens 

articuladas com o som. 

Segundo Klotzel: 

Demorou um certo tempo até que eu percebesse que o livro já era de “época” – 
uma vez que Machado de Assis o escreveu mais ou menos em 1880 e Brás 
Cubas viveu de 1805 a 1869, ou seja, morreu 11 anos antes do livro. O único 
personagem presente ao momento da narração era o defunto/autor. É evidente 
que diante da eternidade da existência de um fantasma, 11 ou 130 anos após a 
morte é quase a mesma coisa. Essa constatação foi fundamental para entender 
que “um defunto” pode em 1880 contar sua história para a literatura e resolver, 
muitos anos depois com o advento da era do audiovisual, levá-la ao cinema e 
dirigindo-se ao espectador moderno com uma linguagem mais atualizada 
(KLOTZEL, 2001, p. D9). 

Ainda no início do filme, na sequência 4, somos apresentados ao Rio de Janeiro 

antigo através das gravuras de Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Enquanto assistimos à 

passagem das gravuras, surge a voz over: “Morri há mais de cem anos no Rio de 

Janeiro, mais precisamente numa sexta-feira de agosto de 1869”. Esta afirmativa nos diz 

que ele morreu há mais de cem anos, ou seja, o fantasma não se encontra no século 

XIX, como o defunto autor machadiano. Com esta fala, Klotzel nos situa no final do 

século XX, o século do cinema, autenticando o fantasma como um “grande imagista”. 

Ele também vai “falar” cinema. Na continuação desta mesma sequência, temos o 

personagem Brás Cubas maduro caminhando num corredor momentos antes de abrir as 

janelas e receber o vento encanado. Surge a voz over: “Se algum espectador achar que a 

causa da minha morte foi uma pneumonia não estará errado”. A voz over usa a palavra 

espectador. Não se trata mais de um livro, não há leitores presentes, mas sim 

espectadores assistindo a um filme.  

Na sequência 36 o fantasma atua diretamente na cena, levando inclusive a um 

segundo take. Na sequência 46, já mencionada anteriormente, o fantasma atuou 

exatamente no segundo take. Porém, na sequência 36, “o filme utiliza uma narração 

‘mentirosa’ ou ‘subjuntiva’, ou seja, sequências hipotéticas subsequentemente reveladas 

como falsas” (STAM, 2008, p. 178). O fantasma se dirige ao espectador para 

tranquilizá-lo garantindo desta forma o segundo take. Brás Cubas se encontrava na casa 

de Virgília, conversando sobre uma possível fuga do casal, quando chega o Lobo 

Neves. Virgília se retira da sala. No momento em que Lobo Neves entra, ele estende a 

mão pra cumprimentar Brás Cubas, que voa em seu pescoço tentando esganá-lo. O 

fantasma intervém duramente, apartando os dois. No romance, capítulo LXIII, 
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Fujamos!, o defunto autor se dirige à leitora: “Justamente, nesse instante, apareceu na 

chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora pálida, descansa que não hei de 

rubricar esta lauda com um pingo de sangue” (ASSIS, 1988, p. 121). No filme, depois 

de separá-los, o narrador on-screen, que assumiu o papel do “grande imagista”, também 

se dirige a alguém, neste caso, ao espectador: “Não se preocupe, caro espectador, não 

mancharei esta história com sangue. Eu tinha muita vontade de estrangular o Lobo 

Neves. Mas isto é muito diferente de fazê-lo”. Sendo assim, os atores repetem a cena, o 

segundo take, onde se cumprimentam educadamente. A estrutura narrativa do filme se 

define como similar a do romance, com ajustes pertinentes às especificidades de cada 

mídia envolvida.  

 A sequência 37 envolve um conjunto de capítulos, que se referem a uma casinha 

onde Brás Cubas e Virgília passaram a se encontrar na tentativa de viver seu grande 

amor. O mais relevante desta sequência tem relação com os capítulos LIV, A Pêndula, e 

LV, O velho diálogo de Adão e Eva. No romance, esses capítulos estão situados bem no 

início da relação adúltera do casal, logo depois do beijo único roubado no portão da casa 

de Virgília. Brás Cubas volta para sua casa saboreando o beijo e começa a fantasiar.  

De certo tempo em diante não ouvi cousa nenhuma, porque o meu pensamento, 
ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa 
de Virgília. Aí achou ao peitoril de uma janela o pensamento de Virgília, 
saudaram-se e ficaram de palestra. Nós a rolarmos na cama, talvez com frio, 
necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos, a repetirem o velho 
diálogo de Adão e Eva (ASSIS, 1988, p. 109).  

O capítulo seguinte é um diálogo entre sinais gráficos: asteriscos, pontos de 

interrogação e de exclamação. “O capítulo LV é ainda mais audacioso: ele descreve o 

caso de amor entre Brás Cubas e Virgília através das várias formas de pontuação, indo 

da conversa inicial com o uso de asteriscos até às preliminares com o uso de pontos de 

interrogação, passando pelo diálogo gestual, prosseguindo até o ato amoroso e mesmo 

até um orgasmo simultâneo de pontos de exclamação sincronizados” (STAM, 2008, p. 

177). No romance, esse diálogo faz parte de uma fantasia de Brás Cubas; e Machado de 

Assis deixou que o leitor preenchesse os vazios com palavras e suspiros que mais 

desejassem. No filme, a fantasia se torna real. O quadro cinematográfico está dividido 

em dois: no canto esquerdo temos o fantasma totalmente constrangido com a cena de 

amor ardente que está acontecendo no quarto, no canto direito da tela. Sem palavras, ele 

faz várias tentativas de se dirigir ao espectador, tenta assobiar para disfarçar, mas acaba 

se calando sem graça. No canto direito, Virgília e Brás Cubas se amam ardentemente. 
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Vemos a imagem desfocada de dois corpos nus que se abraçam e se beijam; trocam de 

posições e gemem de prazer.   

No romance, era apenas um diálogo mudo entre pensamentos fantasiosos; já no 

filme, temos a realização de uma cena de sexo. Para tornar o filme uma narrativa 

moderna e atual, o narrador on-screen e “grande imagista” permitiu que o espectador 

visse o que acontecia no quarto dos amantes, preenchendo os espaços vazios deixados 

pelo romance do século XIX. Porém, não podemos esquecer que se trata de um 

fantasma que morreu em 1869, há mais de cem anos. Por mais que ele pretenda 

modernizar este relato, há um limite de tolerância aceitável para um fantasma do século 

retrasado. Isto justifica seu visível constrangimento e o porquê da cena de sexo ser 

desfocada em pleno final do século XX.  

 

As Sequências (Vide Tabela de equivalências filme 1/romance) 

O filme e o romance começam e terminam do mesmo jeito. Quanto ao recheio, a 

obra de Machado de Assis parece ter sido espremida para retirar o sumo dos diálogos. 

Muitas vezes, as frases são integralmente transpostas para a película. Nessa 

condensação, personagens e episódios desaparecem. Mas as passagens de tempo são 

idênticas: do enterro do protagonista para seu nascimento; da infância dele, pulando a 

escola, para a adolescência; daí para a idade adulta, praticamente evitando a faculdade, 

que no filme chega a ter atenção maior do que no livro. 

 Foram selecionadas algumas sequências que trazem soluções criativas e 

pertinentes na construção de uma estrutura narrativa fílmica, que busca uma 

similaridade com a estrutura narrativa do romance adaptado, a chamada a versão 

construtiva cinematográfica. 

Sequência 10 

No capítulo XIII, Machado de Assis conclama o leitor a dar um salto junto com 

ele para avançarem no tempo. Na sequência 9 temos Brás Cubas menino aprontando 

muitas traquinagens, provando a origem do seu apelido “menino diabo” (ASSIS, 1988, 

p. 43). No meio de uma cena em que o pai retira da sala o travesso menino, puxando-o 

pela orelha, o fantasma aparece assobiando a melodia que está sendo tocada por um 

violinista, e nos convida a avançar no tempo, realizar um flashforward: “Descrito este 
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episódio, vamos dar um salto? Vamos passar por cima da escola, que não interessa. A 

triste escola onde eu aprendi a ler, escrever, dar cacetadas, cabular aulas. Vamos, vamos 

dar um salto no tempo. Vamos... à independência do Brasil!”. Enquanto diz esta fala, 

sugerindo darmos um salto, o fantasma vai se elevando, como se estivesse levitando 

acima de todos os reles mortais. A câmera o enquadra em primeiro plano e em contra 

plongée. Mais uma vez, o “grande imagista” se manifesta demonstrando total controle 

sobre o relato cinematográfico.   

Sequência 20 

 Esta sequência se refere à visita do pai de Brás Cubas, o Bento Cubas, ao seu 

filho que estava recluso na Tijuca. Bento Cubas traz duas propostas: um lugar de 

deputado e um casamento. Ele já tinha inclusive a candidata ao casório, seu nome era 

Virgília. Neste momento, o fantasma invade a cena interrompendo-a. Enquanto o 

fantasma se explica, a cena entre Brás Cubas e seu pai permanece paralisada. O 

fantasma faz um retorno ao instante de sua morte, onde está a Virgília envelhecida. Esta 

cena também está congelada. O fantasma esclarece: “Virgília é aquela senhora que em 

1869 iria assistir aos meus últimos momentos. E antes, muito antes teve grande 

participação nas minhas mais íntimas sensações”. Ele sai da antecâmara da morte 

abrindo uma porta e encontrando em outro cômodo a Virgília jovem, que se olha no 

espelho. “Essa é Virgília jovem. Virgília era talvez a criatura mais atrevida da nossa 

raça humana. Com certeza, a mais voluntariosa. Eu logo iria me encontrar com ela. 

Logo, logo vai começar o romance”. O fantasma abre outra porta retornando a cena de 

Brás Cubas e seu pai. “Mas vamos seguir a história sem interrupções? Por enquanto 

estamos com meu pai com a xícara de café na boca quando...”. A cena continua. Estas 

interrupções de cena só são possíveis porque há um “grande imagista” personificado na 

figura do narrador on screen. Este tipo de intervenção não é corrente nos filmes. Na 

tentativa de reproduzir a estrutura do romance, o diálogo que o narrador mantém com o 

leitor, o narrador on screen e “grande imagista” se mete nas cenas, inclusive 

explicando-as para o seu espectador quando acredita ser necessário.  

Sequência 31 

 Esta sequência é a aglutinação de dois capítulos, que no romance estão distantes 

cronologicamente. No romance, a meia dúzia de máximas, que Brás Cubas escreveu 

quando foi obrigado a se separar de Virgília (devido a sua partida para uma província do 
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norte com o marido); no filme, foram anexadas a esta sequência de passagem de tempo 

antes deles se tornarem amantes. Isto acontece no momento em que Brás Cubas perde a 

cadeira de deputado e a futura noiva para Lobo Neves.  

Nesta sequência há uma pequena homenagem ao que no futuro seria um 

espetáculo cinematográfico. Brás Cubas está em plano médio, sentado à sua 

escrivaninha, de costas para a câmera. Na parede a sua frente acontece uma projeção do 

que foi conhecido como Lanterna Mágica.  

Um lençol branco, uma lanterna com uma única lente, uma vela como fonte 
luminosa, era este todo seu equipamento. Maravilhavam grandes e pequenos, 
contando histórias com a ajuda de lâminas de vidro com desenhos pintados à 
mão projetados na tela. Desde sempre, os homens desejaram reproduzir o 
movimento da vida. Desde o século XVIII, as projeções de lanterna mágica 
provocaram risos e meteram medo ao apresentarem fantasmas e demônios, 
ilustrações de contos e canções populares (MARCHAND, 1995, p. 2). 

 Esta curta projeção nos transmite a sensação de que o tempo está passando 

lentamente, sem saltos. Brás Cubas completa este ciclo de espera declamando algumas 

frases de efeito criadas por ele. Voz over: “Antes cair das nuvens, que de um terceiro 

andar. Matamos o tempo, mas o tempo nos enterra”. 

Sequência 33 

Nesta sequência temos mais uma intromissão direta do fantasma no relato 

cinematográfico. Depois de dançar três valsas seguidas com Virgília, Brás Cubas sai 

extasiado do baile com um único pensamento: “É minha”. Plano médio de Brás Cubas 

caminhando pela rua em direção à câmera, que faz uma panorâmica para a esquerda e 

enquadra o fantasma no canto do quadro. O “grande imagista” manipula a cena de 

dentro. Ele joga uma moeda para Brás Cubas encontrar. Brás a pega no chão e diz mais 

uma vez: “É minha”, se referindo tanto à moeda quanto a Virgília. O episódio da moeda 

no filme termina aí. Já no romance, o capítulo LI, É minha, se estende mais um pouco. 

Neste capítulo, Brás Cubas encontra mesmo uma moeda de ouro e vive seu momento de 

êxtase da posse, mas no dia seguinte ele a encaminha para o chefe de polícia com o 

intuito de que consiga achar o verdadeiro dono.  

Sequência 45 

 Nesta sequência estamos no Teatro São Pedro e temos um Brás Cubas desolado 

pelo desejo de ter um filho com Virgília. Voz over: “Nas festas eu olhava e não via 

nada, no teatro, eu via e não escutava. Tinha chegado aos 40 anos e não era pai nem 
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ministro, não era nada”. Durante o intervalo, Brás Cubas passeia pelo teatro meditando 

e observando as pessoas. Voz over: “E foi neste momento que imaginando a nudez 

humana, fiz uma descoberta da mais pura filosofia: a naturalidade da nudez total seria 

uma coisa que iria embotar os sentidos do homem e por consequência desinteressá-lo do 

sexo”. Brás Cubas continua observando as pessoas e começa a ver algumas delas 

usando apenas roupas íntimas, tanto as pessoas na plateia do teatro, quanto os atores no 

palco. Voz over: “As roupas, escondendo a natureza humana, atraem e provocam. O 

resultado disto é que a própria sobrevivência da espécie humana estaria ameaçada se 

não fossem as roupas”. Eulália está de costas, totalmente nua, usando apenas a armação 

do vestido e luvas. Já Virgília está com os seios à mostra. Lobo Neves tenta tapá-los 

com uma mão enquanto com a outra busca proteger seu próprio sexo. Voz over: “As 

roupas, que são uma simples questão de formalidade, tem um papel decisivo na 

perpetuação da espécie e do desenvolvimento do ser humano”.  

Toda essa elucubração mental de Brás Cubas sobre a nudez humana e suas 

roupas tem respaldo no capítulo CXXVII, Formalidade, onde o defunto autor se lembra 

de uma gravura representando seis damas turcas, que cobriam o rosto com um tênue 

véu. “E achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto, 

- e cumpre o uso, - mas não o esconde, - e divulga a beleza” (ASSIS, 1988, p. 193). A 

partir desta ideia, Klotzel faz uma reflexão sobre a perpetuação da raça humana 

enquanto brinca com as roupas de alguns personagens presentes no Teatro São Pedro. 

No meio da brincadeira, surge o detalhe de Lobo Neves ser o único homem totalmente 

sem roupa, tendo sua intimidade exposta impiedosamente. Isso reflete o desejo contido 

de Brás Cubas de humilhá-lo, se sentindo assim, superior a ele de alguma maneira.   

Sequência 54 

 Nesta sequência ocorre a troca de atores e Brás Cubas pela primeira vez revê 

Virgília desde a sua partida para o norte com o marido. Ele a viu num grande baile 

enquanto ela descia as escadas. “Magnífica”. Brás Cubas envelheceu, passando a ser 

representado pelo mesmo ator que faz o fantasma. Voz over: “Se eu não disse nada 

ainda, é porque vocês perceberam. Eu estava mudado quando esta cena aconteceu. 

Tinha 60 anos, portanto, era minha vida que descia escada abaixo, ou pelo menos a 

melhor parte dela”. No romance, este episódio acontece em 1855 e Brás Cubas está 

vivendo a crise relacionada ao medo de envelhecer aos 50 anos. Isto é possível tendo em 
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vista que a expectativa de vida para o homem brasileiro no final do século XIX era de 

33,4 anos. Os tempos mudaram e a expectativa de vida no ano 2000 subiu para 64,8 

anos (site IBGE). Sendo assim, o roteirista modificou as datas de maneira que a crise da 

idade fosse mais condizente com a realidade brasileira da época de realização do filme. 

No filme, o reencontro com Virgília acontece num baile em 1865 e Brás Cubas vive sua 

crise aos 60 anos.  

Sequência 59 

 Esta sequência é um retorno à sequência 4, o emplasto. Há a repetição do plano 

de Brás Cubas caminhando por um corredor de costas para a câmera. Voz over: “Entre a 

morte do Quincas e a minha, o principal acontecimento foi a invenção do emplasto Brás 

Cubas”. Brás Cubas entra no seu escritório. Fade out. Nesse momento, o filme utiliza 

procronismo, ou seja, passa a exibir uma série de fantasias publicitárias de Brás Cubas, 

que pertencem especificamente ao século XX: comerciais tanto de rádio como de 

televisão anunciando a invenção do século XIX, o emplasto Brás Cubas. O procronismo 

se justifica tendo em vista que o defunto autor ressuscitou cem anos depois, em plena 

era do audiovisual, como um “grande imagista”. Ele utiliza os instrumentos 

publicitários condizentes com a época do relato cinematográfico. 

Sequência 60 

 Esta sequência é a última do filme e um retorno à sequência 5, a visita de 

Virgília. Voz over: “Como todos já sabem, esses eram os meus últimos momentos”. O 

fantasma aparece de frente para a câmera, à esquerda do quadro, em plano americano. 

Ao fundo está Brás Cubas deitado e tossindo sem parar; Virgília está em pé ao lado da 

cama. O fantasma faz um balanço de sua vida, pesando o que sonhou e o que realmente 

conquistou, quase chegando à conclusão de que saiu quite com a vida. Ele se 

movimenta em direção à cama do enfermo, ficando de costas para a câmera em plano 

médio. Aí se vira de repente e conclui dizendo para a câmera: “Mas não. Tenho um 

pequeno saldo positivo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de 

nossa miséria”. O fantasma inclina seu corpo para frente fazendo uma saudação de 

agradecimento e despedida à plateia que assistiu ao filme. Sua imagem se dissolve na 

tela, e ouvimos a voz de Virgília: “Morto, morto”. Ela se vira e sai do quadro. Fade-out. 

O narrador on-screen e “grande imagista” conduziu, como um brilhante e verdadeiro 

maestro, essa sinfonia cinematográfica. 
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Material Excluído 

Dos 160 capítulos, André Klotzel aproveitou apenas 108.  Desses 108, ele 

retirou, na maioria das vezes, situações inteiras e diálogos completos; outras vezes, 

apenas uma frase ou um personagem. Eliminou 32,5% do livro completamente. Dos 52 

capítulos excluídos do roteiro final do filme, nada foi mencionado. “O único elemento 

importante que falta na adaptação de Klotzel é a perspicaz tendência política oculta do 

romance, e especificamente sua crítica sutil à escravidão e à sociedade escravocrata” 

(STAM, 2008, p. 179). Klotzel retirou do livro, cirurgicamente, apenas o material 

necessário para narrar as aventuras amorosas de Brás Cubas. Ele realizou uma comédia 

de costumes e a encaixou numa estrutura narrativa similar a do romance. 

No capítulo CXXXV, Oblivion, Brás Cubas, o defunto autor, diz: “E agora sinto 

que, se alguma dama tem seguido estas páginas, fecha o livro e não lê as restantes. Para 

ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor” (ASSIS, 1988, p. 198). 

André Klotzel se agarrou a esse mote para realizar seu filme. Para ele, as histórias dos 

amores de Brás Cubas seriam o grande interesse do espectador.  

No filme Memórias Póstumas, Brás Cubas é filho único sem tios. Há referência 

apenas aos pais. Toda a família que existia no romance foi excluída. Não há o tio padre 

nem o tio militar, e, principalmente, não há sua irmã Sabina. Ao eliminar Sabina, 

Klotzel cortou o cunhado Cotrim e a sobrinha ao mesmo tempo. Eliminou a briga pela 

herança e a discussão sobre quem ficaria com os escravos, a louça, a prataria ou as 

propriedades. Um conflito a menos na trama machadiana. A eliminação de Cotrim, 

personagem ligado ao tráfico negreiro, é mais um fator determinante da opção do filme 

pelo silêncio na questão escravocrata. No filme, as polêmicas foram eliminadas em prol 

das aventuras amorosas contadas por um “grande imagista” apolítico e aparentemente 

sem interesse de cunho social. 

Outra omissão refere-se à genealogia dos Cubas. No romance, o defunto autor 

deixa bem claro que seu pai era um homem de imaginação que desejando esconder o 

fundador da família, o tanoeiro Damião Cubas, passou a alegar outra origem para o 

nome Cubas: “que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, 

em prêmio da façanha que praticou, arrebatando trezentas cubas aos mouros” (ASSIS, 

1988, p. 28). No romance fica evidente a estratégia do pai em persuadir a todos da 

nobreza de sua família; inclusive dando um jantar para comemorar a primeira queda de 
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Napoleão em 1814. “Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no 

regozijo público; entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador 

com um jantar” (ASSIS, 1988, p. 47). 

No filme, esta questão não é mencionada; parte-se do pressuposto que Brás 

Cubas é um nobre e ponto final. Sendo assim, a sequência 10, que envolve o capítulo 

XII, Um episódio de 1814, trata de uma festa para qual não há motivo aparente. No 

filme, a questão política é descartada. A festa mantém seu foco em Vilaça e d. Eusébia, 

já preparando o surgimento de Eugênia.  

Vários personagens do romance não são mencionados no filme. André Klotzel 

se concentrou nas conquistas amorosas de Brás Cubas e foi cortando os personagens 

considerados supérfluos aos interesses da sua narrativa. Não é o que acontece com d. 

Plácida, pois ela tem um papel no filme. Porém, sua participação foi reduzida de tal 

maneira, que se perdeu toda a análise filosófica que o defunto autor faz sobre a 

inutilidade de uma existência humana, tendo d. Plácida como exemplo. No filme, não 

ficamos sabendo da história triste e sofrida de d. Plácida. Ela é apenas uma alcoviteira 

amiga.   

Para Roberto Schwarz, “a prosa narrativa machadiana é das raríssimas que pelo 

seu mero movimento constituem um espetáculo histórico-social complexo, do mais alto 

interesse, importando pouco o assunto de primeiro plano” (SCHWARZ, 1990, p. 11). 

André Klotzel excluiu veementemente as questões que poderiam refletir o contexto 

histórico de um Brasil escravocrata. Não se fala de tráfico negreiro e só vemos dois ou 

três negros fazendo figuração cênica em trabalhos domésticos.   

Machado de Assis analisa com aguda ironia o caso do negro Prudêncio, um 

escravo que havia sido alforriado pelo pai de Brás Cubas havia alguns anos. No 

romance, quando Brás Cubas o reencontra ele está surrando seu próprio escravo.  
Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca, e desancava-o sem 
compaixão; ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si 
mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado 
da antiga condição, agora é que ele se desbancava: comprou um escravo, e ia-
lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as 
sutilezas do maroto! (ASSIS, 1988, p. 129).  

 
No filme, Prudêncio só aparece como o garoto que o Brás Cubas criança 

montava feito um cavalo, numa referência ao “menino diabo” que Brás Cubas havia 

sido. Não há qualquer citação do nome Prudêncio nem do episódio dos maus tratos ao 
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seu escravo. No filme de André Klotzel o escravo é apenas um figurante sem direito à 

fala. 

Para Robert Stam, André Klotzel capta muitas das insinuações reflexivas do 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas no filme Memórias Póstumas (2001). 

“Klotzel não pega o caminho mais fácil do simples confiar na história, enquanto 

descarta os dispositivos reflexivos como sendo ‘estáticos’. Klotzel vê o romance por 

aquilo que ele é – um artefato lingüístico/estilístico autoconsciente” (STAM, 2008, p. 

177). Por outro lado, apesar de ser uma adaptação bem sucedida em termos estilísticos, 

Stam também percebe a ausência de uma das dimensões mais sutis da trama 

machadiana: sua abrasiva visão política. “A ênfase da adaptação recai sobre a 

reflexividade da técnica machadiana e a apresentação irônica da comédie de moeurs, e 

não sobre a escravidão e suas implicações” (STAM, 2008, p.184-185). Stam considera 

que esse veio se reduziu a um “caminho não percorrido” no filme. 

 

O nó ideológico: Marcela e Eugênia 

Alfredo Bosi identifica em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) a 

metáfora do nó ideológico. Esta expressão remete à imagem de vários fios unidos que 

possibilitam diferentes percursos narrativos.  

Por que nó ideológico? Porque a expressão remete à imagem de vários fios 
unidos de modo intrincado, de tal maneira que não se possa seguir o percurso 
de um sem tocar nos outros. A operação que os desata e os estica, um ao lado 
do outro, só ganha sentido histórico e formal se o intérprete os reunir de novo. 
Em termos de uma das correntes contemporâneas, a operação de 
desconstrução, no caso, desfiamento, nos daria o conhecimento dos processos 
constituintes, os quais deveriam ser novamente sincronizados, isto é, inter- 
relacionados para a inteligência do conjunto da obra. Alguns episódios das 
Memórias Póstumas de Brás Cubas prestam-se a essa operação (BOSI, 
2010, p. 398). 

A metáfora dos fios ideológicos identifica as várias vozes do narrador. Alfredo 

Bosi usa como exemplo o episódio das joias de Marcela. Num primeiro momento, o 

narrador faz um comentário leviano sobre a importância que têm os joalheiros nas 

histórias de amor, que seria o primeiro fio. “Bons joalheiros, que seria do amor se não 

fossem os vossos dixes e fiados?”. A seguir faz um segundo comentário, que corrige o 

anterior considerando-o uma reflexão imoral. “Esta é a reflexão imoral que eu pretendia 

fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu 
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quero dizer”. É o segundo fio e, segundo Bosi, quem fala é o Machado de Assis que 

escreve em 1880. A “imoralidade” se refere ao cinismo da observação sobre a 

capacidade das mulheres de serem subornadas por joias. “O Machado de 1880 pôde pôr 

na boca do defunto-autor de 1869 a sátira ao clima mental e moral do Brás Cubas de 

1822” (BOSI, 2010, p. 403). O terceiro fio surge quando o defunto autor tenta abrandar 

a força do seu julgamento moral com uma observação fútil. “O que eu quero dizer é que 

a mais bela testa do mundo não fica menos bela, se a cingir um diadema de pedras finas; 

nem menos bela, nem menos amada” (ASSIS, 1988, p. 57). Há um desdobramento do 

segundo fio, surgindo o terceiro, numa tentativa de amainar a crítica à conduta leviana e 

descontrolada do jovem Brás Cubas. “A boca da sátira, primeiro mordeu, mas o hálito 

gélido soprado pelo defunto autor procurou abrandar a dor da ferida” (BOSI, 2010, p. 

404). 

No episódio de Eugênia, Bosi exibe outra maneira de composição dos fios 

ideológicos. Neste exemplo, o primeiro fio faz o discurso hegemônico vigente nos anos 

de juventude de Brás Cubas sobre o privilégio que algumas classes sociais tinham sobre 

outras. “Pobre Eugênia! Se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora 

naquela ocasião! Tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a 

contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos em 1814, na moita, no 

Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem”. Já o segundo e 

terceiro fios assumem posições diferentes. O segundo fio reflete uma mentalidade 

progressista através da voz do leitor imaginário, arrochando o fio da velha ordem, que 

colocava interesses e preconceitos acima dos sentimentos. “Há aí, entre as cinco ou dez 

pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está decerto um tanto agastada com 

o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênia, e talvez... sim me chame de 

cínico”. Já o terceiro fio procurou se defender utilizando a fragilidade humana como 

justificativa. “Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem” (ASSIS, 1988, p. 

85 e 86).  

O nó irá depois compor-se ou desatar-se ao bel-prazer do narrador. Brás irá ora 
apenas relatar as suas aventuras galantes e as suas safadezas de ricaço 
irresponsável, ora satirizá-las à luz de um critério progressista; ora, enfim, 
modelar a mesma matéria na frase sentenciosa que explora a fragilidade do ser 
humano na melhor tradição de análise moral seis-setecentista. São dimensões 
que não se excluem na medida em que se interpenetram no andamento 
narrativo (BOSI, 2010, p. 406-407).  
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Marcela (Sequência 11)  

 Nesta sequência vamos analisar a forma como Klotzel resolveu a questão do nó 

ideológico de Bosi, presente na narrativa do romance. A sequência começa depois do 

salto que o fantasma nos convida a dar ao final da festa. Saltamos de 1814 a 1822 e 

chegamos à independência do Brasil. A trilha musical é o hino da independência. Voz 

over: “Na festa da independência eu e o país éramos dois rapazes. Vínhamos da infância 

com todos os arrebatamentos da juventude. Eu era um lindo jovem, lindo e audaz”. A 

câmera enquadra o fantasma em primeiro plano no canto esquerdo do quadro. Ele 

aponta indicando aonde se encontrava o jovem lindo e audaz, a quem ele se refere. Voz 

over: “Naquela noite, enquanto o país festejava seu novo imperador, eu elegia uma nova 

rainha”. O jovem Brás Cubas vê passar a linda Marcela.  

Na sua versão construtiva cinematográfica, Klotzel opta por seguir apenas um 

fio narrativo do nó ideológico do episódio das joias de Marcela. O narrador on-screen 

segue o primeiro fio, o comentário sobre banqueiros e joalheiros.  Isto demonstra o 

controle que o “grande imagista” tem sobre o relato cinematográfico. Não há tentativas 

de corrigir a observação anterior nem de acrescentar um comentário leviano para 

abrandar a crítica ao comportamento do jovem Brás Cubas. No filme, o episódio das 

joias de Marcela foi estruturado de maneira que exista apenas um fio narrativo, a voz do 

“grande imagista” e narrador on screen. 

Brás Cubas já está bastante endividado e recorre ao banco. Voz over: “Marcela 

me era muito cara, tão cara que logo o dinheiro do meu pai já não bastava e apelei para 

o anjo da guarda, na verdade ele se parecia mais com um gerente de banco”. No filme, 

joalheiros e banqueiros são colocados no mesmo patamar, sendo considerados apenas 

como disfarces. Banqueiros disfarçados de anjos da guarda, que salvam o endividado 

para que possa gastar mais dinheiro depois de ser seduzido pelo demônio, que são os 

joalheiros. Voz over: “Os anjos e os demônios se disfarçam de várias maneiras: alguns 

tomam a forma de banqueiros, outros de joalheiros”. Vemos o jovem Brás Cubas 

falando com o gerente no banco e depois comprando a joia pedida por Marcela, que 

estava exposta na vitrine. A constatação da necessidade de banqueiros e 

consequentemente de joalheiros na conquista do coração de uma mulher, não deixa de 

ser um comentário cínico e desabonador do caráter feminino de uma maneira geral. Esta 

reflexão foi feita pelo “grande imagista”, que ressuscitou depois de cem anos para 
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contar essa história. Ou seja, a fala do narrador on-screen está contaminada pela 

mentalidade da época do Brasil Império com relação às mulheres e seus desejos por 

joias. Klotzel eliminou o segundo fio narrativo, que no romance, para Bosi, era uma 

tentativa de correção feita pelo Machado de Assis de 1880 (BOSI, 2010, p. 403). No 

filme, não há sátira ao clima mental e moral do Brás Cubas de 1822. Porém, Klotzel 

particulariza o discurso exibindo a imagem de Marcela. Sendo assim, o fantasma 

conclui com ironia sobre o valor do amor de Marcela, que era apenas profissional: Voz 

over: “Marcela me amou durante quinze meses e onze contos de réis”. A ironia está em 

colocar o verbo amar nesta frase; que está igual no romance, e no filme encerra a 

sequência de Marcela. Ao sair da casa de Marcela, Brás Cubas é agarrado por seu pai, 

que o coloca num navio para Lisboa. 

Eugênia (Sequências 18, 19, 21, 22, 23) 

 O episódio de Eugênia foi dividido em cinco sequências no filme. No romance, 

o capítulo no qual Eugênia aparece pela primeira vez é chamado de A Flor da moita. 

Este nome se refere ao fato de Eugênia ser uma moça bastarda, que foi ilicitamente 

concebida, ou seja, atrás do mato. Eugênia é a filha de d. Eusébia e Vilaça, personagens 

que aparecem na sequência 10 e são flagrados se beijando às escondidas pelo menino 

Brás Cubas. 

 Após a morte de sua mãe, Brás Cubas resolve se isolar alguns dias na chácara da 

Tijuca. Lá ele reencontra d. Eusébia e conhece Eugênia. Brás Cubas logo se interessa 

por ela. Voz over: “No dia seguinte, voltei à casa de d. Eusébia para olhar um pouco 

melhor aquela jovem com rosto de ninfa e ares de senhora. Belos lábios, poucas 

palavras”. 

 No romance, como já foi dito, o primeiro fio do nó ideológico faz o discurso 

hegemônico sobre o privilégio que algumas classes sociais tinham sobre outras. Brás 

Cubas inclusive cita o episódio de 1814 entre d. Eusébia e Vilaça, julgando que Eugênia 

não poderia fugir à sua origem. Era o julgamento do playboy rico e arrogante do 

Primeiro Reinado. O fato de Eugênia ser coxa também foi bastante significativo, mas 

não foi o determinante do afastamento do casal. O foco principal era a questão social.  

No filme, é diferente, não há referência alguma à condição de bastarda de Eugênia. O 

primeiro fio cinematográfico se prende à constatação de que Eugênia era coxa. Bonita 

mas coxa. O primeiro fio aparece quando Brás Cubas, Eugênia e d. Eusébia estão 
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passeando pela chácara. Plano médio dos três caminhando em direção à câmera que os 

acompanha. Brás Cubas percebe que Eugênia está mancando. Ele pergunta se seu pé 

está machucado e ela diz que é coxa de nascença. Voz over: “Uns olhos tão lúcidos, 

uma boca tão fresca; uma moça tão bonita e coxa. Por que coxa, se bonita? E mirando 

aquela minha Vênus manca, eu não conseguia deixar de me perguntar: Por que bonita, 

se coxa? Por que coxa, se bonita?”. Brás Cubas volta à casa de d. Eusébia no dia 

seguinte com flores para Eugênia; e eles se beijam. O primeiro beijo de Eugênia. Voz 

over: “Ah! Eugênia, que olhos tão lúcidos, que boca tão fresca, que moça tão bonita, 

bonita, mas coxa”.  

O segundo fio cinematográfico surge quando o fantasma olha para a câmera se 

dirigindo à plateia: “Há aí entre os espectadores alguma alma sensível, que já deve estar 

temendo pela sorte de Eugênia; achando que eu simplesmente usei a moça para 

esquecer a morte de minha mãe. Talvez me chamem de cínico”. O fantasma está no 

canto esquerdo do quadro e ao fundo no lado direito se encontram Brás Cubas e 

Eugênia conversando. O segundo fio no filme imita o do romance se ajustando à nova 

mídia. Ele se manifesta através da voz do espectador imaginário, que igual ao leitor do 

romance, desprezaria o preconceito em prol de um sentimento sincero e verdadeiro. 

Principalmente um espectador do século XXI. 

 O terceiro fio acontece na continuação da mesma cena. O fantasma continua se 

justificando frente à câmera, enquanto ao fundo o casal caminha. “Cínico, eu? Pela coxa 

de Diana, saibam que até cheguei a pensar em me casar com ela. Ela era bonita, mas 

coxa”. No terceiro fio, como no romance, Brás procura se defender. Só que no filme o 

fantasma não recorre a uma explicação de cunho existencial. O motivo é pessoal. Ele é 

incapaz de lidar com a deficiência de Eugênia. A referência à coxa de Diana está tanto 

no romance como no filme; fazendo uma brincadeira cruel com os significados da 

palavra coxa.  

Cruzam-se aqui um conjunto de referências advindas da mitologia grega. De 
um lado, Dionisos, deus do prazer, nasceu pela segunda vez da coxa de Zeus. 
De outro, Diana é a deusa da castidade e cuida dos partos, mas é também 
ligada à fertilidade. Se acresce a isto que Eugênia é a flor da moita, pode-se ler 
aí uma outra cruel referência, ao seu nascimento e concepção. Foi ela feita 
na moita, com todas as ressonâncias semânticas daí derivadas. Ou, em outra 
escala, sendo Diana casta e falando-se de sua coxa, por que não pode a pobre 
Eugênia ter vindo ao mundo, depois de feita nas coxas? 
Tudo isto, na verdade, é a forma que Machado de Assis encontra para 
expressar a hediondez da classe dominante brasileira da época, colocando na 
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boca de um dos mais lídimos representantes as ideias que praticava, sem a 
coragem de defendê-las (RIBEIRO, 1996, p. 267-268).  

 O diferencial cinematográfico do episódio de Eugênia está no primeiro fio do nó 

ideológico. No filme, este fio é deslocado do contexto social para a questão da 

deficiência física. Isto é totalmente justificado tendo em vista que André Klotzel fez a 

opção pela omissão da representação social no seu filme, como já foi mencionado 

anteriormente. Na sua versão construtiva, Klotzel transferiu para o filme o nó ideológico 

do episódio de Eugênia. Porém, colocou no primeiro fio do filme o motivo secundário 

no romance. Klotzel realizou os ajustes necessários no roteiro, dentro da sua opção 

narrativa de exclusão do contexto social e político imediato do romance de Machado de 

Assis. 

 

O Delírio (Sequência 6) 

 O delírio de morte de Brás Cubas, o capítulo VII, é um dos trechos mais 

comentados na literatura brasileira. A irreverência do texto de Machado de Assis 

provoca uma enorme admiração nos seus pares. Consta que Eça de Queiroz (1845-

1900), por exemplo, sabia o capítulo do delírio de cor (MOOG, 1939, p. 194). 

O delírio ocorre antes da morte de Brás Cubas e serve de gancho para o seu 

nascimento, o capítulo IX, Transição. Isto possibilitou uma interpretação freudiana do 

delírio, relacionada diretamente com a fantasia da gestação de Brás Cubas. A figura do 

hipopótamo é identificada como o pai; e a planície branca como a mãe. O animal o 

arrebata e o leva à fonte dos séculos. O diálogo que Brás Cubas mantém com o 

hipopótamo durante esta travessia contém elementos que identificam uma cópula. Eles 

falam do Éden e da tenda de Abraão. “A singular brancura da mãe contrastava, feria 

cegava, gelava, comparada à negrura do hipopótamo, - o pai. Passado o Éden, - o 

orgasmo, - ele implora ao hipopótamo que pare no útero (a tenda de Abraão). Na Bíblia, 

‘seio de Abraão’ aparece como símbolo de fecundidade, de proliferação da espécie” 

(FONSECA, 1960, p. 174).  

No filme Memórias Póstumas (2001) não há indícios que possibilitem esta 

interpretação. O diálogo entre Brás Cubas e o hipopótamo foi eliminado 

completamente. O animal foi reduzido à função de transportar o delirante enfermo em 
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direção ao reino da morte em silêncio. Chegando ao local desejado, uma planície 

coberta de neve, o hipopótamo simplesmente despeja Brás Cubas e sai de cena.  

O foco do delírio cinematográfico de Klotzel é a insignificância do homem 

frente ao poder e grandeza da vida, passando ao largo da leitura freudiana sugerida pela 

historiografia. Klotzel abraça a visão do homem sendo sacudido como um chocalho no 

decorrer da história de sua existência. “Machado de Assis não viu só a Natureza face a 

face. Durante o delírio de Brás Cubas, viu também a história em movimento no rolar 

dos séculos. É uma visão grandiosa essa em que as décadas e as idades agitam o 

homem, como um chocalho, para destruí-lo como um farrapo” (MOOG, 1939, p. 192). 

No filme, o delírio tem sua introdução na sequência 5 quando Brás Cubas recebe 

a visita de Virgília, a misteriosa senhora da sequência 3. O fantasma interrompe a cena 

dizendo que contará depois a história de Virgília. Agora ele quer relatar seu delírio de 

morte. O fantasma está andando pelo quarto e se adianta em relação à câmera que o 

acompanha. Ele percebe que está saindo de quadro e retorna procurando na câmera o 

enquadramento necessário para continuar seu relato. “Você espectador que já se remexe 

na poltrona, tenha calma, logo, logo, vamos entrar na história propriamente dita. Tenho 

certeza que você também há de achar muito interessante o que se passou na minha 

cabeça nos minutos finais da minha existência”. É o narrador on-scren atuando como 

“grande imagista” e comandando o espetáculo de dentro da cena.  

Segundo André Klotzel: 

Esse delírio foi uma incógnita durante muito tempo. Eu não queria uma cena 
spielberguiana, com grandes efeitos, mas algo que não se levasse muito a 
sério, no espírito circense. De repente veio o estalo: aquela alucinação deveria 
ter a estética do Méliès e sua época, que afinal de contas também era bem 
circense e em certa medida contemporâneo de Machado de Assis. E realizar 
esse delírio numa linguagem que cita os primórdios do cinema foi um enorme 
prazer.2

O delírio é uma das sequências que mais chama atenção devido ao seu visual 

teatral e surrealista. No filme, a figura do bojudo e destro barbeiro chinês que 

escanhoava um mandarim foi excluída. O delírio começa com a Summa Theologica de 

S. Tomás. Plano médio de Brás Cubas transformado num livro encadernado cheio de 

belas ornamentações, cujas mãos são os fechos. Ele está completamente imóvel, como 

um morto. Corte. Saímos do delírio, inclusive com a interrupção da música, e voltamos 

 

                                                           
2 Material de divulgação do filme Memórias Póstumas (2001). 
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ao quarto do enfermo Brás Cubas. Virgília em plano americano descruzando as mãos do 

moribundo no seu leito de morte. Voz over: “Acho que para Virgília aquela posição me 

dava um ar de defunto”. Corte.  

Retorna ao delírio e à forma humana, acompanhado da trilha musical que fora 

interrompida anteriormente. Brás Cubas em primeiro plano tremendo de frio. Voz over: 

“Senti frio, e pensei que entrava na região dos gelos eternos. Mas não, na realidade eu 

cavalgava um hipopótamo”. Plano geral de Brás Cubas sendo carregado por um 

hipopótamo prateado e inanimado, um boneco gigante; percorrendo um espaço coberto 

de neve. “E ele me levou até o início dos tempos”. Plano médio de Brás Cubas, que está 

caído no chão coberto de neve. Ao fundo, o vulto enorme de uma mulher. Ele se 

aproxima e pergunta: “Como se chama a senhora?”. Mulher em primeiro plano e em 

contra plongée, que parece crescer mais ainda com o afastamento da câmera. Ela 

responde: “Podes me chamar de Natureza”. 

A narrativa do delírio, que conduz Brás Cubas ao encontro com a soberana do 
duplo domínio vital e mortal, dramatiza o movimento involutivo rumo ao caos, 
que se realiza através de uma excursão anímica às avessas, verdadeira catábase 
ou viagem aos confins da terra, plasticamente figurada pelo hipopótamo que 
cavalga para trás, sugerindo a travessia em direção às origens primeiras e aos 
fins últimos de tudo que existe. No trajeto que se viaja, o processo paulatino e 
progressivo de indiferenciação se apodera do espaço representado. O mundo 
vital das formas e diferenças vai sendo substituído pelo espaço indiferenciado 
da morte. Ao reino da vida vão sucedendo o frio e o silêncio mortal, e o caos se 
nos revela na metáfora glacial de um escampo de neve (SOUZA, 2006, p. 
111). 

No filme não há qualquer referência à palavra Pandora. Além disso, o filosófico 

diálogo do delirante Brás Cubas com a Natureza foi cortado drasticamente. Alternância 

de planos e contraplanos de Brás Cubas em plongée e a mulher em contra plongée, dá a 

dimensão exata da diferença de alturas neste diálogo cósmico. Ela, enorme, o levanta 

pelo camisolão com seus dedos, sacudindo-o como um chocalho. Brás Cubas implora 

por mais alguns anos de vida. E ela responde: “Não preciso mais de ti, para o tempo não 

importa o minuto que passa. Mas o minuto que vem. Desce e olha”. Plano médio de 

Brás Cubas de costas, pendurado no ar, sendo segurado apenas pelas pontas dos dedos 

da enorme mulher. Ele começa assistir a projeção de uma coletânea de filmes com a 

história dos séculos. Voz over: “Então vi uma coisa única: a condensação viva de todos 

os tempos. Vi o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites, a destruição recíproca dos 

seres e das coisas. Ambição, vaidade, cobiça e inveja; agitavam o homem como um 
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chocalho. Entrando nos séculos futuros, tudo começou a passar com maior rapidez e 

igual monotonia”.  

Klotzel utiliza um dispositivo intertextual especificamente cinematográfico 
para ilustrar o delírio de Brás antes de sua morte. No romance, a vida de Brás 
passa diante dele numa série de episódios engraçados. O filme, por sua vez, 
evoca o que Brás chama de uma “condensação das idades” através de um leque 
de momentos de filmes preexistentes, inclusive os filmes futuristas do cinema 
mudo, adaptações de Shakespeare e de epopeias bíblicas ao estilo de Cecil. B. 
de Mille. A dedicatória ao “verme que primeiro roeu as frias carnes do meu 
cadáver” é transmitida por meio de uma versão muda da cena “Alas, pobre 
Yorick” de Hamlet, em que o protagonista shakespeariano é visto conversando 
como o crânio de Yorick. A transposição cinematográfica deste material para a 
vida pregressa de Brás é “disfarçada”, por sua vez, pelo louvor do narrador on-
screen à “brilhante transição” através da qual ele conseguiria passar, de 
maneira suave, de sua morte e funeral para o seu nascimento (STAM, 2008, 
p. 178). 

Uma explosão num dos filmes desperta o moribundo do seu delírio, trazendo-o 

de volta ao seu leito de morte, na presença de Virgília. Voz over: “Quando voltei a mim, 

lá estava ela”. A sequência seguinte é a 7 e equivale ao capítulo IX, Transição, que tem 

a função de passagem de tempo. Machado de Assis realiza um retrocesso no tempo 

através da associação de ideias: “Vejam: o meu delírio começou em presença de 

Virgília; Virgília foi o meu grão pecado da juventude; não há juventude sem meninice; 

meninice supõe nascimento; e eis aqui como chegamos nós, sem esforço ao dia 20 de 

outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a 

atenção pausada do leitor: nada” (ASSIS, 1988, p. 41). No cinema, a maioria dos relatos 

em flashback combina um retrocesso no tempo em nível verbal a uma representação 

visual dos acontecimentos relatados por um narrador. A sequência 7 seria desnecessária 

no relato fílmico na medida em que há soluções cinematográficas bem mais simples e 

eficazes neste caso. Bastava uma simples fusão e uma ou duas frases do narrador para 

haver um retrocesso. Mas Klotzel manteve a estrutura narrativa do romance; e o 

fantasma e “grande imagista” fez questão de aparecer interrompendo a cena da visita de 

Virgília: “Vou contar a história de Virgília, mas tenham calma, cada coisa ao seu tempo. 

Agora ajeitem-se em suas poltronas porque vou começar pelo começo e vejam com que 

agilidade faço a grande passagem de tempo desta história. Vejam”. O fantasma em 

plano americano olha para a câmera e aponta o dedo em direção a Virgília, passando a 

reproduzir o discurso de associações de ideias similar ao do romance e citado no início 

deste parágrafo. Fade out. Choro de criança. Voz over: “E aí está feita a grande 

transição da história. Chegamos sem esforço nenhum ao dia 20 de outubro de 1805, data 

em que nasci”.  
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Trilha Sonora 

Na literatura, fica claro quem é o narrador baseado no emprego da primeira ou 

terceira pessoa. O uso da terceira pessoa gera uma voz sem corpo, sem nome e sem 

identidade no romance. Já o uso da primeira pessoa, determina com certeza quem é o 

narrador-personagem. 

No filme, a partir do momento em que ouvimos uma voz narrando, “ouvimos” 

um corpo também. Quando um filme começa com uma voz over, a primeira atitude do 

espectador é procurar uma fonte ou origem visual dentro da narrativa, pois essa 

operação vai permitir a localização do lugar do narrador explícito em relação à diegese 

(GAUDREAULT, 2009, p. 96). No cinema, a questão gramatical não é determinante. 

Há filmes onde o narrador em voz over relata sua própria história em terceira pessoa. 

Tendo em vista que estamos falando em uma voz (over), o que determina a presença ou 

não do narrador na diegese é a coincidência dos timbres de vozes entre o ator-narrador e 

o ator-personagem.  

No filme Memórias Póstumas, a narração é em voz over na primeira pessoa. 

Porém, não é apenas uma voz. Ela está personificada no corpo de um fantasma-

narrador, que está dissociado fisicamente do seu personagem presente na diegese, 

representado por dois atores distintos, em épocas distintas. A coincidência do timbre de 

voz neste caso é irrelevante. O fantasma atua como o narrador on-screen, acumulando 

também a função de “grande imagista”.   

O romance é uma mídia homogênea e monódica, no sentido de que utiliza um 

único meio de expressão: o texto escrito. Já o filme falado é um relato com dupla 

narrativa. A imagem e o som veiculam duas narrativas fortemente imbricadas. “As 

cinco matérias de expressão (imagens, ruídos, diálogos, menções escritas, música) 

tocam como as partes de uma orquestra, ora em uníssono, ora em contraponto ou em um 

sistema de fuga, etc.” (GAUDREAULT, 2009, p. 44). 

O som no filme pode funcionar de duas maneiras. Ao exercer a função de apenas 

acrescentar verossimilhança sonora à cena, o cineasta pode escolher, por exemplo, uma 

música que reforce a situação filmada. Ou seja, existem músicas para perseguição, para 

cenas de amor, cenas de briga, de reencontro. “Nos primórdios do cinema, havia 

atmosferas sonoras para o escritório, a delegacia, a rua, a praia, etc. Nesse caso, o som 
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participa na elaboração de uma narrativa unitária, e a narrativa dupla de que falamos 

está, por assim dizer, neutralizada” (GAUDREAULT, 2009, p. 45).  

Porém, quando o espectador sente um incômodo devido a alguma incoerência 

entre imagem e trilha sonora, fica evidente que o som está contando outra coisa. A trilha 

sonora está acrescentando à imagem um novo componente de significação. Trata-se da 

dupla narrativa.  

 No filme Memórias Póstumas (2001), as músicas escolhidas foram, em sua 

maioria absoluta, sinfonias europeias clássicas. “O filme poderia ter empregado um 

contraponto músico-cultural mais sistemático entre a música europeia clássica e a 

popular afro-brasileira, que vemos em outros filmes brasileiros como O pagador de 

promessas (1962) ou Xica da Silva (1976)” (STAM, 2008, p. 185). Porém, não foi este 

o caminho percorrido por André Klotzel. Tendo em vista sua opção de excluir do filme 

referências ao contexto social e político brasileiro da época do Império, a ausência de 

música popular brasileira se justifica e passa despercebida. 

Há narrativas unitárias em várias sequências do filme. Neste caso, música apenas 

reforça o conteúdo da imagem. Marcela e Eugênia têm músicas temas. Há uma música 

para cada uma delas, que reflete alguma característica da personagem. Para Marcela, é a 

Tarantela, uma dança popular italiana, caracterizada pela troca rápida de casais. Esta 

referência se encaixa com precisão na profissão exercida por Marcela. Para Eugênia, um 

concerto para clarinete e orquestra, uma música que contextualiza a enorme tristeza e 

solidão da personagem. 

Na sequência de abertura do filme Memórias Póstumas, a trilha musical é 

Ladainha em fá (1798) do compositor brasileiro J. J. Emerico Lobo de Mesquita (1746-

1805). A escolha desta música para o funeral de Brás Cubas favoreceu a elaboração de 

uma sequência de narrativa unitária na medida em que a ladainha é uma manifestação 

religiosa; é uma oração devocional, uma série de evocações a uma divindade, que 

cabem muito bem num funeral. Devido a isto, a Ladainha em fá atuou como um reforço 

ao clima de enterro proposto pela sequência. 

Ladainha em fá 
 
Kyrie Eleison, Christe Eleison, 
Kyrie Eleison, Christe audi nos 
Christe exaudi nos 
Pater de coelis Deus, miserere nobis 
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Fili redemptor mundi Deus, miserere nobis.  
Spiritu Sancte Deus, miserere nobis. 
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis. 
 

Tradução livre: 
Senhor tende piedade de nós 
Cristo tende piedade de nós 
Senhor tende piedade de nós 
Cristo ouvi-nos 
Cristo atendei-nos 
Deus, Pai do céu, tende piedade de nós 
Filho, redentor do mundo, tende piedade de nós 
Espírito Santo Deus, tende piedade de nós 
Santíssima trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós  

Na sequência 25 há o primeiro encontro entre Brás Cubas e Virgília. É quando o 

pai de Brás Cubas o apresenta ao Conselheiro Dutra, sua esposa surda e sua filha 

Virgília. Ela entra na sala cheia de convidados. Plano e contraplano de Brás Cubas e 

Virgília, que se olham enfeitiçados um pelo outro. Está tocando a melodia da música 

Quem sabe? (1859), de Carlos Gomes (1836-1896). “Virgília era bonita, fresca saía das 

mãos da natureza cheia daquele feitiço eterno que um indivíduo passa a outro indivíduo 

para os fins secretos da procriação”. Fade out. Passamos para um momento mais 

avançado na narrativa temporal do filme; Brás Cubas e Virgília estão trajando outros 

figurinos e estão sozinhos na sala anteriormente repleta de convidados. Mas a mesma 

música continua tocando, agora com a inclusão da letra cantada por uma soprano.  

Quem Sabe?  
 
Tão longe de mim distante 
Onde irá, onde irá teu pensamento 

Tão longe de mim distante 
Onde irá, onde irá teu pensamento 

Quisera, saber agora 
Quisera, saber agora 

Se esqueceste, se esqueceste 
Se esqueceste o juramento 

Quem sabe se és constante 
Se ainda é meu teu pensamento 

Minh'alma toda devora 
Dá a saudade dá a saudade agro tormento 

Tão longe de mim distante 
Onde irá onde irá teu pensamento 
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Quisera saber agora 
Se esqueceste se esqueceste o juramento.  

O casal realiza uma sincronizada aproximação e eles dão o seu primeiro beijo. 

Voz over: “Não vale a pena contar os detalhes de como nos aproximamos, digo apenas 

que com Virgília não precisei levar flores, nem tocar levemente em seu braço, fomos 

direto ao olhar terno”. Fade out. A trilha musical desta sequência atua de forma a 

acrescentar significação a cena do primeiro beijo do casal, não só com o conteúdo da 

letra cantada, mas principalmente, com o artifício de acrescentar o canto à melodia no 

segundo momento. Isto possibilitou mais do que um clima romântico, construiu uma 

legítima sensação de intimidade conquistada pelo casal após uma elipse temporal.  

Na sequência 45, que se desenrola no Teatro São Pedro, há no palco três 

intérpretes cantando Don Giovanni (1787) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 

Esta ópera dramatiza a história do filme porque relata as aventuras de um conquistador, 

Don Giovanni, inclusive com a presença de um fantasma em forma de estátua. Esta 

sequência tem uma narrativa unitária na medida em que é totalmente verossímil assistir 

a uma ópera num teatro. A trilha musical não adiciona nenhum novo componente à 

narrativa fílmica. O fato de escolherem Don Giovanni, uma ópera cujo enredo contém 

situações comuns à história a qual estamos assistindo, funciona como um elemento de 

metalinguagem dentro do filme de Klotzel. Mesmo que as chances desta ópera ser 

conhecida pelos espectadores sejam ínfimas, na malha narrativa do filme este fato tem 

relevância. 

A sequência 46 já foi mencionada anteriormente com relação ao segundo take, 

aquele onde o fantasma dá o seu beijo de defunto na testa de Virgília.  Estamos de volta 

a esta sequência, agora com atenção voltada para a trilha sonora. Depois do beijo na 

testa de Virgília, d. Plácida entra na sala dizendo que Lobo Neves estava vindo em 

direção à casa. Neste momento há uma movimentação entre os personagens, que ficam 

por alguns segundos aturdidos com a inesperada visita; até que Virgília toma conta da 

situação. O som que acompanha esta cena de confusão é um refrão em ritmo repentista: 

“Eu tenho uma sela pra travesseiro”, que repete apenas mais uma vez.  

O gancho cinematográfico para este refrão se encontra no capítulo LXII, O 

Travesseiro, Brás Cubas comenta: “Virgília era o travesseiro do meu espírito, um 

travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele 
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costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente enfadonhas, ou até 

dolorosas” (ASSIS, 1988, p. 118). No filme, quando o casal adúltero está em perigo 

iminente de ser descoberto pelo marido traído, entra o refrão, refletindo o incômodo de 

Brás Cubas naquela situação. “Eu tenho uma sela pra travesseiro”. A metáfora do 

travesseiro é usada de forma inversa a do romance. O travesseiro deixa de ser a 

repousante Virgília do romance passando a ser no filme uma dura e incômoda sela de 

montar cavalo. 

A trilha sonora desta cena, o refrão do travesseiro, compõe o tecido narrativo da 

sequência acrescentando maior significação à imagem. O refrão adiciona um toque de 

ironia à imagem dos amantes atordoados com a possibilidade de serem flagrados. Ele 

funciona como um compasso pontuando o ritmo da cena e construindo a dupla 

narrativa. 
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Tabela de equivalências filme1/romance 

FILME 1 
Memórias Póstumas 

 
SEQUÊNCIAS 

ROMANCE 
Memórias Póstumas 

de Brás Cubas 
CAPÍTULOS 

1 Dedicatória Dedicatória 

2 Enterro I (Óbito do autor) 

3 Morte de Brás Cubas I (Óbito do autor) 

4 Emplasto I (Óbito do autor), II (O Emplasto), IV (A 
ideia fixa), V (Em que aparece a orelha de 
uma senhora) 

5 Visita de Virgília V (Em que aparece a orelha de uma 
senhora), VI (Chimène, qui l’eût dit? 
Rodrigue, qui l’eût cru?), VII (O Delírio) 

6 Delírio VII (O Delírio) 

7 Transição IX (Transição) 

8 Nascimento X (Naquele dia) 

9 Infância XI (O menino é o pai do homem) 

10 Festa XII (Um episódio de 1814), 
XIII (Um salto) 

11 Marcela 1 XIV (O primeiro beijo), XV (Marcela), 
XVI (Uma reflexão imoral), XVII (Do 
trapézio e outras cousas) 

12 Ida a Lisboa XVIII (Visão do corredor), XIX (A bordo), 
XX (Bacharelo-me) 

13 Lisboa XX (Bacharelo-me) 

14 Permanência na Europa XX (Bacharelo-me), XXII (Volta ao Rio) 

15 Retorno ao Rio XXIII (Triste, mas curto) 

16 Morte da mãe XXIII (Triste, mas curto) 

17 Tijuca XXIV (Curto, mas alegre),  
XXV (Na Tijuca) 

18 Eugênia 1 XXIX (A visita), XXX (A flor da moita), 
XXXI (A borboleta preta) 

19 Eugênia 2 XXXII (Coxa de nascença),  
XXXIII (Bem-aventurados os que não 
descem) 
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20 Visita do pai XXVI (O autor hesita), XXVII (Virgília?), 
XXVIII (Contanto que...),  
XXIX (A visita) 

21 Eugênia 3 XXXIII (Bem-aventurados os que não 
descem) 

22 Eugênia 4 XXXIV (A uma alma sensível) 

23 Eugênia 5 XXXV (O Caminho de Damasco) 

24 Descida da Tijuca XXXV (O Caminho de Damasco) 
XXXVI (A propósito de botas) 

25 Virgília 1 XXXVII (Enfim!) 

26 Marcela  XXXVIII (A quarta edição) 
XL (Na sege) 

27 Lobo Neves XLIII (Marquesa, porque eu serei marquês) 

28 Morte do pai XLIV (Um Cubas!) 
 

29 Velório do pai XLV (Notas),  
XLIX (A ponta do nariz) 

30 Recluso XLVII (O recluso), 
XLIX (A ponta do nariz) 

31 Virgília 2 L (Virgília casada),  
CXIX (Parêntesis) 

32 Baile L (Virgília casada),  
LI (É minha!) 

33 Moeda LI (É minha!) 

34 Virgília 3 LIII (......),  
LVI (O momento oportuno) 

35 Virgília 4 LVII (Destino) 

36 Ideia de fuga LXIII (Fujamos!) 

37 A casinha LIV (A pêndula), LV (O velho diálogo de 
Adão e Eva), LXVII (A casinha), LXXVII 
(Entrevista) 

38 Quincas Borba 1 LIX (Um encontro),  
LX (O abraço) 

39 A presidência LXI (Um projeto), LXXVIII (A 
presidência), LXXX (De secretário) 

40 O aceite LXXX (De secretário) 
 

41 Decreto 13 LXXXIII (13),  
LXXXIV (O conflito) 

42 Montanha LXXXV (O cimo da montanha),  
LXXXVI (O mistério) 
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43 Grávida XC (O velho colóquio de Adão e Caim), 
XCIV (A causa secreta),  
XCV (Flores de antanho) 

44 Eulália 1  XCII (Um homem extraordinário),  
XCIII (O jantar) 

45 Teatro São Pedro XCVIII (Suprimido), XCIX (Na plateia),  
CXII (A opinião), CXXVII (Formalidade) 

46 Discussão do casal LXII (O travesseiro), XCVI (A carta 
anônima), XCVII (Entre a boca e a testa), 
CIII (Distração), CIV (Era ele!), CV 
(Equivalência das janelas) 

47 Quincas Borba 2 XCI (Uma carta extraordinária), CVI (Jogo 
perigoso), CIX (O filósofo) 

48 Nomeação de Lobo Neves C (O caso provável), CI (A revolução 
dálmata), CX (31) 

49 A despedida CXIV (Fim de um diálogo) 

50 A partida LXVI (As pernas), CXV (O almoço), 
CXVI (Filosofia das folhas velhas) 

51 Quincas Borba 3 CXVII (O Humanitismo), 
CXX (Compelle Intrare) 

52 Eulália 2 CXXI (Morro abaixo), CXXII (Uma 
intenção mui fina) 

53 Eulália 3 CXXIV (Vá de intermédio), CXXV 
(Epitáfio), CXXVI (Desconsolação) 

54 Virgília 5 CXXX (Para intercalar no capítulo 
CXXIX), CXXXIV (Cinquenta anos) 

55 Deputado CXXXVII (A barretina), CXXXIX (De 
como não fui Ministro D’Estado), CXL 
(Que explica o anterior),  
CXLI (Os cães) 

56 Ordem Benemérita CLVII (Fase brilhante) 

57 Morte de Lobo Neves CL (Rotação e translação),  
CLII (A moeda de Vespasiano) 

58 Quincas Borba 4 CLIII (O alienista),  
CLIX (A semidemência) 

59 Emplasto II (O Emplasto), IV (A ideia fixa),  
CLX (Das negativas) 

60 Morte de Brás Cubas VI (Chimène, qui l’eût dit? Rodrigue, qui 
l’eût cru?), CLX (Das negativas) 
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3.2. Versão Expressiva: Brás Cubas (1985) de Júlio Bressane 

Júlio Bressane nasceu em 1946 no Rio de Janeiro. Estreou no cinema como 

assistente de direção de Walter Lima Jr. (1938) no filme Menino de Engenho (1965). 

Como diretor teve sua iniciação no filme Cara a Cara (1967). Expoente do chamado 

Cinema Marginal feito no Rio de Janeiro, Bressane foi sempre um provocador 

irreverente e experimentalista. Em 1970, fundou junto com o cineasta Rogério 

Sganzerla (1946-2004) a produtora Bel Air, que realizava filmes de baixo custo. Nessa 

época, eles conseguiram a incrível façanha de rodar seis filmes de longa metragem em 

seis meses. 

O Cinema Marginal surgiu no final da década de 60. Era uma corrente de jovens 

cineastas que tinham como objetivo contestar a linguagem cinematográfica e não o 

processo político e social que atravessava o país.  Os filmes do Cinema Marginal 

rompiam com o intelectualismo do Cinema Novo e tentavam alcançar o público através 

de obras experimentais que retratassem a verdadeira situação do país de maneira 

debochada. Esse movimento colocava de lado os valores éticos e culturais exaltados 

pelo Cinema Novo para festejar o grotesco, o erotismo e a pornografia. Entre os 

representantes ilustres desta corrente estão: O Bandido da Luz Vermelha (1968), de 

Rogério Sganzerla; Matou a Família e foi ao Cinema (1969) e O anjo nasceu (1969), de 

Júlio Bressane. 

Brás Cubas (1985) é o vigésimo filme de Bressane e seu primeiro trabalho 

baseado em argumento de outrem. O filme custou 250 milhões de cruzeiros, um quarto 

do valor de uma produção média na época. Júlio Bressane filmou duas tomadas por cena 

para aproveitar uma, limitando ao mínimo possível o tempo de filmagem. Foram apenas 

quinze dias em locações como Santa Tereza - casa de Benjamin Constant, Quinta da 

Boa Vista e Jardim Botânico.  

Brás Cubas é um filme colorido com 92 minutos de duração, que contou com a 

participação de 43 atores e uma pequena equipe de 20 técnicos. Recebeu o prêmio de 

Melhor Fotografia (José Tadeu Ribeiro) no XIV Festival do Cinema Brasileiro de 

Gramado em 1986. 
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Estrutura Narrativa 

Julio Bressane buscou absorver no seu filme Brás Cubas (1985) a intuição 

cinematográfica de Machado de Assis tendo em vista que, para ele, o romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, com suas características inovadoras, teria 

antecipado noções básicas da linguagem cinematográfica. Além disso, foi através desse 

filme que Bressane iniciou uma investigação na linha da tradução do texto para a 

linguagem visual, que o diferenciou das adaptações literárias existentes até aquele 

momento no cinema brasileiro. De acordo com Bressane: 
O cinema brasileiro sempre se valeu de adaptações de enredos e 
tramas de livros, mas a ideia de tradução ainda não foi realizada. Com 
Brás Cubas engatinho por este caminho da tradução do texto para a 
linguagem visual. É um território ainda desconhecido. No caso 
específico do livro, houve momentos de tradução e momentos de uso 
ou apropriação direta mesmo, porque o romance de Machado tem um 
perfume interdisciplinar, ele inclui em si o cinema. É um livro 
visionário. Machado faz verdadeiras tomadas de câmera, faz cortes 
dentro de sequências, isto antes do cinema ser inventado! Nestes 
casos, o filme já estava pronto no papel e eu simplesmente passei para 
a celuloide.3

 
 

Enquanto o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas se relaciona com a 

tradição literária através da citação de textos, a relação do filme Brás Cubas é com o 

cinema brasileiro. As duas obras se alimentam da intertextualidade. Julio Bressane 

busca referências em outros filmes, assim como Machado de Assis passeia por várias 

obras literárias. Foram aproveitadas imagens de documentários da década de 20, planos 

do delírio de Brás Cubas no filme Viagem ao fim do mundo (1968) de Fernando Coni 

Campos, além de duas cenas do filme Capitu (1968) de Paulo César Saraceni.  Segundo 

Bressane: 

Queria um filme que existisse apesar do livro, com vida própria. Eu 
tinha de traduzir o livro. E como seria o meu procedimento ao colocar 
na tela um capítulo? São aspectos de procedimento irredutíveis. Para 
não cair no kitsch - torcer a câmera para significar um ponto de 
interrogação, por exemplo - fui por outros caminhos. Para ir mais 
fundo, procurei no cinema as ferramentas e armas que Machado 
buscou na literatura. O eixo de gravidade deslocou-se, então, para o 
cinema e não o olho do espectador. Fui buscar nessas ferramentas a 
linguagem cinematográfica. Se na primeira etapa da elaboração do 
trabalho eu penetrei no livro, na etapa seguinte eu o esqueci 
totalmente. Como Machado citava alguns textos, busquei no cinema 
brasileiro filmes-poesia que fossem de ruptura. Peguei “três espelhos”: 
os filmes do Major Reis nos anos 20, cinematografia de Rondon; A 
Viagem, de 68 de Fernando Campos e Capitu, de 68 de Paulo César 

                                                           
3 Material de divulgação do filme Brás Cubas (1985). 
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Saraceni. Como objeto de crítica, todos têm correspondência com 
Brás Cubas. São reflexões críticas sobre esses filmes. E fiz isso com 
outro tratamento de imagem: aí a antropofagia.4

No filme Brás Cubas, o tratamento dado ao roteiro coloca Bressane na posição 

de diretor-narrador. A câmera traduz em imagens as constantes conversas do autor-

narrador-diretor com o espectador.  A conversa é entre as imagens de Júlio Bressane e o 

espectador, e não entre Brás Cubas e espectador. A relação entre o diretor-narrador e o 

espectador é mais importante do que a história em si. Isto fica claro na abertura do 

filme: é Julio Bressane quem apresenta o filme Brás Cubas, e não Brás Cubas quem 

apresenta suas memórias póstumas.  Neste filme, Julio Bressane é o autor que assume o 

papel do “grande imagista”. 

 

No romance, Brás Cubas começa o seu relato com a seguinte dedicatória: “Ao 

verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver dedico como saudosa 

lembrança estas memórias póstumas” (ASSIS, 1988, p. 19). Numa referência a esta 

dedicatória, e ao mesmo tempo apresentando o protagonista da história, Júlio Bressane 

começa seu filme com a imagem de um esqueleto em primeiro plano. A câmera na mão 

passeia e revela em contra plongée a presença do técnico de som segurando um fio com 

um microfone pendurado.  Ele começa a descer o microfone e a câmera acompanha. No 

momento em que o microfone vai chegando perto do esqueleto, ouvimos um som off: 

necrofone! O microfone começa a passear pelo esqueleto da cabeça aos pés se chocando 

com os ossos em busca de algum som. A câmera na mão acompanha o microfone, que é 

puxado pelo técnico de som, e vai se virando até enquadrar o técnico de cabeça para 

baixo.  Começa um samba de Francisco Alves. O quadro permanece invertido. O 

microfone “sobe” e bate no esqueleto, que agora está no alto do quadro com o 

microfone vindo de baixo, como se estivesse flutuando. O microfone percorre todo o 

esqueleto mais uma vez. Corte. O samba continua. 

Júlio Bressane começa seu filme com um esqueleto em primeiro plano. Vemos 

na tela o microfone (necrofone), que entra pelo buraco do olho no crânio do esqueleto 

para ouvir as suas memórias póstumas. A câmera depois faz um giro de 180 graus 

enquadrando o técnico de som e a seguir o esqueleto, ambos de cabeça para baixo. Isto 

sugere uma história invertida, uma história que começa pelo fim, ou seja, com a morte 

do protagonista. Bressane utiliza artifícios cinematográficos, que nos levam a entender 
                                                           
4 Material de divulgação do filme Brás Cubas (1985). 
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que estamos assistindo a um filme de memórias póstumas, que começa pelo fim. Não é 

necessário letreiro ou legenda, pois a movimentação dentro da imagem já diz tudo.  

Bressane fala através da câmera nos estimulando a desvendar o seu filme. Ele parte da 

premissa que o espectador tem um conhecimento prévio do que se trata o filme. O 

espectador sabe que o filme é uma adaptação do famoso romance do século XIX, 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. Faz parte da publicidade do filme divulgar esses 

detalhes. Sendo assim, se o espectador tem esta informação, ele reage ao estímulo 

provocado pela imagem decodificando a intenção de Bressane. Além disso, como 

Bressane é um adepto do plano longo, o espectador tem mais tempo de reflexão em cada 

parte do filme.  

Este plano não informa, mas estimula para a mobilização de uma 
informação já de posse do espectador. Ele trabalha em função dessa 
informação prévia, ou seja, trabalha em função do que eu chamaria de 
um infratexto. O plano se torna significante na medida em que o 
infratexto existe, está em posse do espectador, e este consegue 
mobilizá-lo. O trabalho a partir de um infratexto é, sob várias 
modalidades, uma atitude recorrente na obra de Bressane, no decorrer 
de quase toda a sua carreira (BERNARDET, 2008, p.2). 

A aparição de qualquer membro da equipe técnica numa cena filmada ou mesmo 

algum equipamento, como um microfone, é normalmente considerado pela maioria dos 

espectadores como uma falha grave do filme.  O cinema que predomina exibe “o ponto 

de vista de Deus” escondendo todo o aparato técnico envolvido. Não se mostra o que há 

por trás da câmera. Porém, neste caso a “falha grave” é proposital e faz parte do diálogo 

entre o “grande imagista” Julio Bressane e seus espectadores. A presença do técnico de 

som tem a função de não nos deixar esquecer que estamos assistindo a um filme de 

Julio Bressane, a versão expressiva cinematográfica da história de Brás Cubas. Segundo 

Bressane: 

O plano-sequência sem cortes move a imagem. A câmera na mão 
direciona-se para uma caveira envolta em névoa, ouve-se a música, 
sobretudo a voz, a voz de além-túmulo, voz sepulcral, voz do rei da 
voz, Francisco Alves, que traz para a cena a figura de um técnico de 
som empunhando um microfone preso aos fios e faz um movimento 
circular, em torno de um eixo. Procura alguma coisa com o microfone, 
nada encontra, pois o som já abandonou a caveira... Ao penetrar no 
olho da caveira, o falo sonoro, falo sensível ao som, o microfone, 
transforma-se em “necrofone”. Roça os ossos vai e vem, pela coluna 
dorsal, produzindo, entretanto, um mesmo som, que é o chocalhar 
fatídico de si próprio. Mas, de repente, a câmera faz uma torção de 
180 graus e o quadro se inverte – o próprio técnico fica de cabeça para 
baixo e pernas para o ar... Na reviravolta, não é mais o vivo que está 
sobre o morto e sim o morto sobre o vivo. A cabeça do mundo 
olhando para a caveira do mundo. A cabeça sobre a caveira. A caveira 
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é maior. A oscilação em tempo dilatado e incomum do necrofone, 
perscrutando o som da caveira, a luz filtrada pela névoa, abrem espaço 
à embriaguez, ao mesmo tempo onírica e sonora. Uma Imagem-
Tempo. Tempo futuro. Futuro de um vivo morto. Morto que escreve. 
Escreve e canta. Canta um samba. O samba diz: Eu fiz um samba. Eu 
fiz um samba, para o meu amor (BRESSANE, 2000, p. 58). 

A exibição de toda a equipe técnica do filme acontece outra vez no primeiro 

plano da sequência 17, possibilitando a identificação da auto reflexividade, uma 

característica tanto do cinema da “desconstrução” dos anos 60 como do cinema de Julio 

Bressane (BERNARDET, 2008, p. 3). Porém, esta exibição vai além da questão 

metalinguística na medida em que reforça o diálogo entre Bressane e o público 

espectador, deixando bem claro que o autor deste filme e “grande imagista” é o diretor 

Julio Bressane.  

Nesta sequência, o romance entre Brás Cubas e Marcela está no auge da paixão. 

Num primeiro momento temos a imagem em plano médio de Brás Cubas e Marcela 

namorando no sofá. Música tocando. Som off: Corta! Júlio Bressane e alguns técnicos 

invadem a cena. Todos começam a falar ao mesmo tempo sobre questões técnicas, 

ponderando inclusive se a calcinha da atriz poderia ou não aparecer tendo em vista que 

não era de época. A imagem entra e sai de foco o tempo inteiro. Todos andam de um 

lado para o outro pelo cenário. Som off: Take dois!. A equipe técnica sai de cena. Os 

atores se ajeitam. Alguém bate as mãos na frente da câmera como se fosse uma 

claquete. A cena recomeça agora sem música. Brás Cubas e Marcela namorando no 

sofá. Som off: Certo!. Entra em quadro uma mão indicando corte.  Júlio Bressane entra 

em quadro. Corte. 

 O primeiro plano da sequência 17 é um exemplo raro de exibição de uma 

interrupção de cena pela entrada do diretor em quadro. Fazendo isto, Bressane 

acrescentou significação à narrativa fílmica. Bressane tenta traduzir para o cinema a 

maneira como Machado de Assis escrevia, isto é, a suspensão momentânea da narração 

da história em prol de um diálogo com o leitor. Ao invadir a cena com sua equipe 

técnica, Bressane atua como o “grande imagista” que permite uma visão dos bastidores 

do set de filmagem enquanto busca um diálogo com o espectador. Quando assistimos a 

um filme, somos poupados dos detalhes técnicos. Muitas vezes nem nos damos conta 

que eles existem, apreciamos uma obra pronta, acabada. Na tentativa de criar um elo 

com o espectador, Bressane revelou a intimidade do set.  
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 Durante o filme há mais três intervenções do diretor em cena que são mostradas 

ao público. A sequência 69 exibe o ponto de vista do autor e “grande imagista” 

Bressane através da câmera. Vemos a imagem de Brás Cubas, Sabina e Quincas Borba 

conversando em plano americano, emoldurada pelo visor da própria câmera. A 

sequência 74 começa com uma tela preta e a voz de Quincas Borba, que começa a abrir 

um buraco na tela por onde passamos a ver apenas seu rosto em plano detalhe. Quincas 

Borba encarcerado na sua loucura; rasga a tela de cinema em busca de um canal de 

interlocução, em busca de um espectador que ouça seu delirante discurso. As mãos de 

Bressane entram em quadro cortando a cena. Na sequência 75 Brás Cubas está na 

sacada de uma casa conversando com um amigo. Brás Cubas está em primeiro plano e 

de costas para a câmera. A mão de Bressane surge atrás de Brás Cubas indicando ao 

outro ator que dê continuidade à cena. Nessas três sequências Bressane dialoga com o 

público lembrando-lhes que estamos assistindo ao seu filme. 

No filme Brás Cubas (1985), Bressane aboliu o narrador; diferentemente do 

filme Memórias Póstumas (2001). No filme de Klotzel, a câmera está a serviço de um 

fantasma e narrador on-screen, que não se exime de assumir também a função de 

“grande imagista”, ao invés de alimentar a ilusão de que o mundo conta sua própria 

história. Já no filme de Bressane, a narração em primeira pessoa do romance de 

Machado de Assis foi trabalhada de maneira que a figura do narrador se dissolveu e foi 

absorvida na narrativa fílmica. Em Brás Cubas, o narrador implícito e “grande 

imagista” é Julio Bressane. A câmera está a serviço de uma escolha estilística que expõe 

e identifica Bressane como o autor do filme. “Em termos de retórica, podemos dizer que 

Bressane privilegiou a inventio, diferentemente de André Klotzel, segundo adaptador do 

mesmo romance para a tela, que optou pela imitatio” (BERNARDET, 2008, p. 2). 

Temos assim a realização de duas vertentes cinematográficas do mesmo romance: a 

construtiva de Klotzel, que utiliza a “imitação” como referencial; e a expressiva de 

Bressane, que reinventa o romance no cinema. 

Outra questão a ser examinada em Brás Cubas se relaciona à forma como as 

constantes conversas entre o defunto autor e os leitores no romance foram 

transplantadas para o filme. Com a ausência do narrador on-screen, não há espaço no 

filme para o discurso direto do defunto autor. Porém, na elaboração da estrutura 

narrativa do seu filme, Bressane optou por colocar a voz do defunto autor na boca do 

personagem Brás Cubas em determinados momentos do filme. Bressane correu o risco 
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de não ser compreendido pelos espectadores menos informados, na medida em que o 

mesmo ator estaria falando discursos de diferentes contextos. Quando Brás Cubas olha 

para a câmera e dialoga com o espectador, seu discurso se refere aos comentários 

irônicos do defunto autor. Trata-se de uma reflexão pós-morte. Surge uma cumplicidade 

entre Brás Cubas e o espectador, que foi construída através da câmera. Esta 

diferenciação de vozes dentro do mesmo personagem só fica evidente se o infratexto for 

mobilizado pelo espectador. De outra forma, o diálogo com a câmera passa 

despercebido, levando o espectador a considerar outras possibilidades interpretativas 

para esta sequência do filme.  

Na sequência 25 a câmera faz uma panorâmica vertical descendente partindo do 

prédio e enquadrando Brás Cubas em close. Ele olha para a câmera com seu 

pergaminho na mão e fala com o espectador: “A Universidade me atestou em 

pergaminho uma ciência que eu estou longe de trazer arraigada em meu cérebro”. Um 

jovem não é capaz de fazer uma avaliação tão severa sobre seus conhecimentos na sua 

própria formatura. Nesta hora estamos ouvindo a voz do defunto autor carregada da 

sabedoria da maturidade. 

Na sequência 29 Brás Cubas está abatido em decorrência da morte de sua mãe. 

Sua fala nesta sequência é igual à reflexão do defunto autor no romance sobre a perda 

de sua mãe. Plano médio lateral em plongée de Brás Cubas cabisbaixo segurando uma 

pedra em formato de cabeça, embaixo de uma árvore. “Fiquei prostrado e, contudo era 

eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção”. No plano seguinte 

Brás Cubas está em pé em primeiro plano, de lado para a câmera, mas bem menos 

abatido e ainda segurando a tal pedra. Olhando para a pedra e para a câmera 

alternadamente, ele diz: “Talvez espante ao espectador a franqueza com que lhe 

exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de 

um defunto”. E ele ri. No último plano da sequência, a câmera enquadra Brás Cubas a 

partir dos pés e faz uma panorâmica vertical ascendente até parar em seu rosto em plano 

detalhe. Olhando para a câmera e rindo debochadamente, ele fala: “Não há nada tão 

incomensurável como o desdém dos finados”. Todo o discurso mórbido e sarcástico 

desta sequência não se refere ao personagem Brás Cubas jovem, mas sim ao defunto 

autor, que não tem personificação própria neste filme. Nesta sequência, o defunto autor 

pegou uma carona no personagem Brás Cubas para expor sua autocrítica cheia de 

sarcasmo e ironia.   
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Além disso, há na sequência 29 uma sutil referência à primeira cena do quinto 

ato da peça Hamlet (1599-1601) de Shakespeare (1564-1616). Nesta cena, Hamlet 

encontra o crânio de Yorick, que havia sido bobo da corte no reinado de seu pai.  

Hamlet conhecia Yorick e a visão do seu crânio o leva a fazer uma reflexão sobre a 

morte. Ao colocar Brás Cubas segurando uma possível cabeça de pedra, numa situação 

similar a de Hamlet, Bressane faz sua primeira homenagem a Machado de Assis, que 

nutria uma enorme admiração por Shakespeare. Já no capítulo I, Óbito do Autor, o 

defunto autor se refere ao personagem Hamlet: “E foi assim que cheguei à cláusula dos 

meus dias; foi assim que me encaminhei para o undiscovered country de Hamlet, sem as 

ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira 

tarde do espetáculo” (ASSIS, 1988, p. 26). A cena de Hamlet escolhida por Bressane 

traz o clima de morte presente no discurso que Brás Cubas dirige aos espectadores.  

Na sequência 31 o pai de Brás Cubas havia dito que sua possível futura noiva 

chamava-se Virgília. Na sequência 32 há uma interrupção da narrativa para a 

apresentação formal da personagem Virgília, que já havia aparecido anteriormente. 

Enquanto vemos a imagem de Virgília jovem em plano médio no canto esquerdo do 

quadro, dentro do galinheiro jogando milho para as galinhas, há a silhueta do rosto de 

Brás Cubas no canto direito olhando a cena e se virando para a câmera: “Era clara, 

muito clara, faceira, faceira, ignorantona e pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, 

muita preguiça e alguma devoção - ou talvez medo; creio que medo”. A câmera se 

corrige enquadrando apenas Virgília em primeiro plano, que sorri e continua jogando 

milho para as galinhas. Mais uma vez o personagem Brás Cubas é usado como canal de 

interlocução da fala do defunto autor do romance. Neste caso, a opção de Bressane não 

acarretou confusão ao espectador desinformado, pois funcionou como um insert 

explicativo sobre uma personagem. 

As sequências 19, 35, 39, 45, 48, 55 e 76 trazem a mesma questão. Nelas o 

personagem Brás Cubas fala para a câmera se dirigindo ao espectador e reproduzindo o 

discurso do defunto autor do romance. Isto se repete dez vezes no decorrer de todo o 

filme.  Há também duas sequências nas quais o discurso póstumo não é intermediado 

pela câmera; ele surge na voz em off de Brás Cubas. Em ambas as situações os recursos 

utilizados por Bressane funcionam como pequenas pinceladas de ironia, lembretes ao 

espectador de que se trata de um relato póstumo.   
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Nas sequências 51 e 52, a voz do defunto autor utiliza o recurso do som em off 

como canal de comunicação com o espectador. A sequência 51 se refere ao capítulo 

LXII, O Travesseiro. Brás Cubas fica bastante perturbado depois do seu encontro com 

Quincas Borba, quando teve seu relógio furtado pelo velho amigo. Ele vai ao encontro 

de Virgília: “Fui ter com Virgília; depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o 

travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em 

cambraia e bruxelas” (ASSIS, 1988, p. 118). No filme, há a projeção da sombra do rosto 

de Brás Cubas no travesseiro de fronha branca enquanto ouvimos a voz de Brás Cubas 

em off com o discurso do defunto autor: “E lá se foi a lembrança do Quincas Borba... 

Escrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que existas, que molestes os 

olhos dos outros, se eu tenho dois palmos de um travesseiro divino, para fechar os olhos 

e dormir?” (ASSIS, 1988, p. 118). A sombra sai do travesseiro e a câmera faz uma 

panorâmica horizontal na cama revelando Virgília deitada de costas entre os lençóis.  

Na sequência 52, que se refere ao capítulo LXXI, O Senão do Livro, há a 

imagem lateral em primeiro plano das pernas de Brás Cubas na altura dos quadris. Ele 

está caminhando enquanto ouvimos em off o discurso do defunto autor: “Esse meu 

relato é como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, 

urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem...”. Nestas duas sequências, o 

diálogo com o espectador se faz através do som off, sem a intermediação da câmera.  

Há apenas uma sequência na qual a fala do defunto autor é dita por outro 

personagem que não o Brás Cubas. Isto ocorre na sequência 27. A mãe de Brás Cubas 

se encontra à beira da morte. Na sala onde as visitas aguardam notícias da moribunda, 

Cotrim e o médico estão em primeiro plano, de lado para a câmera, conversando sobre a 

doente. O médico expõe com bastante clareza a cruel condição da mãe de Brás Cubas. 

“A infeliz padece de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito; 

quando rói, rói; roer é o seu ofício” (ASSIS, 1988, p. 70). No romance esta fala pertence 

ao defunto autor, mas no filme foi transferida para o médico. Esta mudança facilitou a 

compreensão da narrativa tendo em vista que o discurso foi assumido por outro 

personagem, outro ator. Além disso, o conteúdo da fala se encaixa perfeitamente nas 

especificações de um diagnóstico médico. 
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Sequências (Vide Tabela de equivalências filme 2/romance) 

Júlio Bressane se interessou mais pelo estilo literário de Machado de Assis do 

que pelo conteúdo da história propriamente dita. A maneira pela qual a história de Brás 

Cubas foi contada por Machado de Assis foi o grande mote desse filme. Bressane se 

apropriou do estilo machadiano para construir seu Brás Cubas. Foi no lado 

experimental do livro que ele encontrou uma identidade cinematográfica.  

Para uma tradução experimental, uma tradução intersemiótica, de uma 
linguagem para outra linguagem, do texto para o filme, o que se impõe 
é a necessidade de uma tradução identificadora, que force os limites 
do meio traduzido. Tradução em cinema faz-se com luz-movimento-
angulação-montagem. Descobrir a luz, o ritmo, o fino fio de uma 
tradição de clichês cinematográficos que, transformados, 
transvalorados, recriados, reinventados, podem, de alguma maneira, 
nos sugerir, nos remeter, dar-nos uma ideia do formalismo do texto, 
do objeto, do espírito, do humor, do mau humor, do original 
(BRESSANE, 2000, p. 49).  

Foram selecionadas algumas sequências que trazem soluções cinematográficas 

criativas e pertinentes na realização de uma estrutura narrativa fílmica, que busca 

reproduzir o estilo literário de Machado de Assis, a versão expressiva do cinema. 

Sequência 3  

 Nesta sequência temos o velório de Brás Cubas. A câmera começa com uma 

panorâmica vertical ascendente enquadrando em primeiro plano uma mulher de preto 

que chora. Ainda não sabemos que se trata de Virgília. Corte seco. A câmera inicia um 

travelling pela sala mostrando as poucas pessoas presentes no velório de Brás Cubas. 

Som do choro desconsolado de Sabina. A câmera entra num pequeno cômodo onde há 

uma mesa com um relógio em cima. Um esqueleto de cartola está sentado ao lado da 

mesa. O espectador faz a ligação do esqueleto da sequência de abertura com o esqueleto 

de cartola e conclui que o mesmo marca presença como visitante no seu próprio velório. 

O relógio em frente ao esqueleto funciona como um regulador do tempo vivido. Fusão 

com a sequência seguinte. 

Sequência 13 

 Esta sequência é “um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi 

a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las, e ir fazer diabruras, ora nos morros, 

ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos” (ASSIS, 1988, p. 50). Após o 
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episódio de 1814, Bressane realiza este salto com a câmera na mão fazendo um passeio 

por uma casa às escuras como se estivesse procurando o fio do tempo para seguir 

contando a história de Brás Cubas. Na sequência seguinte, Brás Cubas já é adulto. 

Sequência 27 

 Nesta sequência Brás Cubas regressa da Europa devido à gravíssima 

enfermidade de sua mãe. A representação da morte surge através de uma enorme e 

monstruosa mão que guia a câmera pela casa à procura da mãe de Brás Cubas. Segue 

uma série de planos rápidos de vários cômodos da casa em decorrência de uma câmera 

nervosa na sua busca pela doente. Ela só se acalma quando encontra o médico 

conversando com Cotrim no quarto da mãe enferma. 

Sequência 28 

 Nesta sequência Brás Cubas se mostra bastante desorientado com a morte de sua 

mãe, como no romance: “Quê? uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca 

jamais fizera verter uma lágrima de desgosto, mãe carinhosa, esposa imaculada, era 

força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem 

misericórdia? Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano...” 

(ASSIS, 1988, p. 70-71). Para demonstrar a desorientação de Brás Cubas, a câmera 

começa enquadrando-o sem firmeza, dando algumas sacudidas. A seguir, a câmera faz 

um chicote rodando rapidamente em torno do seu próprio eixo e exibindo imagens 

borradas. Ela só para de girar ao enquadrar Brás Cubas outra vez com cara de 

abobalhado. 

Sequência 38 

 Esta sequência se refere ao capítulo XLI, A Alucinação. Brás Cubas chega 

atrasado ao seu encontro com Virgília, e isto a chateia. Ele tenta justificar seu atraso 

quando começa a ter uma alucinação. “Virgília... seria Virgília aquela moça? Fitei-a 

muito, e a sensação foi tão penosa, que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-

la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto; a pele, ainda na véspera tão fina, rosada e 

pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo, que devastara o rosto 

da espanhola” (ASSIS, 1988, p. 93-94). No filme, a situação do atraso é semelhante, 

porém, a alucinação envolve um esqueleto. Brás Cubas está em primeiro plano se 

explicando para Virgília quando de repente exibe uma expressão de espanto. O 
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contraplano esperado seria o rosto de Virgília desfigurado, mas o que vemos é o close 

de um esqueleto. Bressane optou por esta troca de alucinação na medida em que o 

esqueleto além de assustar, exerce outra função no filme. Cada aparição do esqueleto 

funciona como um dispositivo de lembrança da natureza do relato, ou seja, um relato 

póstumo.  

Sequência 42 

 Como já foi dito anteriormente com relação à intertextualidade, da mesma 

maneira que Machado de Assis cita textos literários de outros escritores em seu 

romance, Julio Bressane busca referências em três obras da cinematografia nacional 

para o seu filme. As únicas imagens em preto em branco no filme Brás Cubas (1985) 

são dos filmes citados por Bressane. Nesta sequência aparecem três planos do filme 

Capitu (1968) de Paulo César Saraceni, baseado em Dom Casmurro (1899). Os outros 

trechos retirados de mais dois filmes estão na sequência 7, o delírio de Brás Cubas.  

A sequência 42 trata do velório do pai de Brás Cubas. No romance, o defunto 

autor faz apenas algumas anotações sobre um capítulo triste e vulgar que ele não 

escreveu. Na ausência deste capítulo, Bressane utiliza imagens do filme de Saraceni. O 

primeiro plano é a cena do velório de Escobar no filme Capitu. Um travelling horizontal 

acompanha a movimentação de algumas pessoas de luto, que conversam ou apenas 

choram.  O segundo plano é a imagem colorida de uma janela com um pano cinza que 

balança ao vento. No terceiro e quarto planos há outra vez um trecho do filme Capitu. 

Plano detalhe de um relógio de parede sendo adiantado por mãos com luvas brancas e a 

seguir, o plano geral de um corredor com um escravo de luvas brancas de pé diante do 

relógio. Bressane homenageia o filme de Saraceni ao realocar as cenas citadas numa 

nova estrutura de mise-en-scène e tratamento de imagem. O relógio aparece mais uma 

vez numa sequência de velório, atuando como um regulador do tempo vivido.  

Sequência 48 

 Nesta sequência Brás Cubas e Virgília se reencontram pela primeira vez após o 

casamento dela com Lobo Neves. A sequência começa com um plano detalhe do decote 

provocante de Virgília, que respira ofegante. Brás Cubas e Virgília vão em direção à 

outra sala e Sabina os segue. Quando estão a sós, Virgília olha para ele e diz: “Hoje 

terás que valsar comigo”. A câmera os enquadra em primeiro plano e em contra 
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plongèe. Virgília se abaixa indo em direção ao sexo de Brás Cubas e saindo do quadro. 

A câmera vai fechando até enquadrar Brás Cubas em close gemendo de prazer. Neste 

momento é o defunto autor quem olha para a câmera e diz cinicamente, como no 

romance: “Um livro perdeu Francesca; cá foi a valsa que nos perdeu” (ASSIS, 1988, p. 

104). A questão sexual subtendida nesta fala, inclusive com o exemplo de Francesca, 

personagem de Dante Aliguieri (1265-1321) na Divina Comédia (1472), que sucumbiu 

a um beijo ardente ao ler uma história de amor; se mantém subtendida nas imagens do 

filme. Bressane não exibe a cena de sexo, ele apenas a sugere, como no romance. No 

penúltimo plano desta sequência, Brás Cubas e Virgília valsam acompanhados por uma 

animada câmera que dança com eles misturando as imagens. No último plano, Virgília 

rodopia alucinadamente no fundo do corredor e vai se aproximando da câmera, que 

enquadra seus pés descalços. Brás Cubas e Virgília “valsaram” exaustivamente e se 

tornaram grandes amantes.  

Sequência 50 

 Nesta sequência há o reencontro entre Brás Cubas e Quincas Borba, um velho 

amigo de infância. Eles não se viam há muitos anos e Quincas Borba se tornou um 

mendigo. Brás Cubas está sentado no Passeio Público quando um cambaleante Quincas 

Borba se aproxima. A câmera que enquadra Brás Cubas em plano geral sentado 

embaixo de uma árvore vai recuando até enquadrar o trôpego Quincas Borba 

caminhando. Neste momento a câmera se torna cambaleante como ele. Primeiro ela o 

enquadra em plongèe frontal dando a impressão de que ele está inclinado. Depois a 

câmera o enquadra de lado e vai se deitando para mantê-lo inclinado na tela. Quando se 

aproximam de Brás Cubas, a câmera e Quincas Borba vão se levantando até ficarem 

totalmente de pé. Todo o estado cambaleante de Quincas Borba é transmitido para o 

espectador apenas com a movimentação da câmera. 

Sequência 60 

 Nesta sequência Bressane utilizou a manuescritura, um artifício que está 

presente no romance, além de já ter aparecido anteriormente nas sequências 49 e 55 

(BRESSANE, 1996, p. 57). No capítulo CXLII, O Pedido Secreto, Brás Cubas recebe 

uma carta de Virgília na qual ela lhe pede que ajude d. Plácida, e assina com um rabisco 

em forma de V manuscrito. “Não era a letra fina e correta de Virgília, mas grossa e 

desigual; o V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabética; de 
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maneira que, se a carta aparecesse, era mui difícil atribuir-lhe a autoria” (ASSIS, 1988, 

p. 206). Bressane excluiu do seu filme a personagem d. Plácida, a alcoviteira, mas fez 

uso do rabisco da assinatura de Virgília, a manuescritura, como um indicativo do 

envolvimento adúltero entre os personagens em algumas sequências. 

Nas três sequências citadas, o V é projetado sobre algo significativo. Na 

sequência 49, ele é projetado sobre o rosto de Virgília no plano que antecede a primeira 

cena deles brincando na cama, depois de valsarem animadamente na sequência 48. Já na 

sequência 55, a projeção do V sobre uma tela azul no plano de abertura pode parecer 

fora de contexto na medida em que esta sequência se refere à morte do Viegas. Porém, 

como a morte coincide com a gravidez de Virgília, a projeção do V nesta sequência 

sugere que há um mistério sobre o adúltero casal a ser revelado mais adiante.   

Na sequência 60 surgem as duas últimas projeções do V no filme e é quando o 

mistério é revelado. A sequência começa com a projeção dos olhos de Virgília sobre o 

V, que está sobreposto à imagem desfocada em primeiro plano de um Brás Cubas de 

olhos fechados. Este plano inicial sugere que há uma crise entre os amantes. Já o plano 

seguinte esclarece do que se trata ao vermos, no quarto de Virgília, a presença de 

instrumentos cirúrgicos e do médico ao lado de Lobo Neves. Virgília estava grávida, 

mas perdeu o bebê. A última aparição do V acontece no plano final desta sequência 

quando há a projeção da sombra do mesmo nas costas de Lobo Neves. Ao fundo está 

um inquieto Brás Cubas, o amante que aguarda notícias. Este plano exibe com maestria 

cinematográfica a questão do adultério. A manuescritura, o indicativo do envolvimento 

adúltero entre os personagens, é projetado nas costas do marido traído. Nada é falado. 

Bressane se expressa apenas através das imagens e da música.  

Sequência 63 

 Nesta sequência Brás Cubas e Virgília conversam sobre a carta anônima 

recebida por Lobo Neves na sequência 61. “Ela batia nervosamente com a ponta do pé 

no chão; aproximei-me e beijei-a na testa. Virgília recuou, como se fosse um beijo de 

defunto” (ASSIS, 1988, p. 162). No filme a conversa é totalmente abafada pela música, 

que só cessa quando Virgília resolve demonstrar sua chateação com Brás Cubas: “Você 

não merece os sacrifícios que lhe faço”.  Brás Cubas se aproxima e lhe dá um beijo na 

testa. O contraplano é Virgília recebendo o beijo de um esqueleto. Bressane utiliza o 
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esqueleto na cena do “beijo de defunto”, mantendo assim a lembrança da natureza do 

relato, ou seja, um relato póstumo. 

Sequência 68 

 Nesta sequência temos a expressão do estado de espírito de Brás Cubas após a 

partida de Virgília para outra província acompanhando seu marido. “Não se irrite o 

leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia 

padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas, e não almoçar. Seria 

romanesco; mas não seria biográfico” (ASSIS, 1988, p. 179). Bressane utiliza uma série 

de planos detalhes de cartolas, culminando com o plano geral de Brás Cubas almoçando 

num grande clube, para construir a metáfora do playboy do Brasil Império, aquele que 

apesar do coração partido, não perde a pose nem o apetite.   

Sequência 71 

 Nesta sequência ficamos sabendo da morte de d. Eulália, Nhã-Loló, através de 

um único plano, a imagem da página do capítulo CXXV, Epitáfio. Bressane não só 

comunicou a morte da personagem da mesma forma que Machado de Assis o fez no 

romance, como utilizou o próprio romance no seu filme. O close da lápide de d. Eulália 

contém a síntese da narrativa cinematográfica, prescinde de longas explicações. 

Machado de Assis fez uso deste artifício e Bressane o homenageia exibindo a página do 

seu romance na tela. 

Sequência 76 

 Esta sequência se refere ao capítulo CXXXIX, De Como Não Fui Ministro 

D’Estado. Este capítulo não contém palavra alguma, são apenas cinco linhas 

pontilhadas. No filme temos Brás Cubas em close frontal virando o rosto de um lado 

para o outro enquanto pergunta pausadamente olhando para a câmera: “Por-que-não-fui-

Ministro-de-Estado?”. A ausência de uma explicação para Brás Cubas no romance virou 

uma pergunta sem resposta para o espectador no filme. Bressane traduziu o silêncio das 

linhas pontilhadas num desabafo de Brás Cubas no qual ele se apresenta atordoado por 

não aceitar ou entender os encaminhamentos da vida.  
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Sequência 80 

 Esta é a última sequência do filme. A sequência 80 retoma o 2º plano da 

sequência 3, aquele no qual Sabina está chorando ao lado de Cotrim no velório de Brás 

Cubas. Na estrutura narrativa do romance não há o retorno ao velório no final do livro. 

No filme, a história começou pelo fim, deu a volta e chegou ao final outra vez. Porém, 

depois de retornar ao velório, Bressane resolveu dar uma guinada e seguir a linha 

narrativa do romance. Os planos finais desta sequência, assim como no romance, 

mostram o fim trágico de três personagens importantes para Brás Cubas: Marcela, 

Eugênia e Quincas Borba. Após a cena de Sabina e Cotrim no velório, há o plano de 

Brás Cubas num cortiço escuro onde encontra Marcela e Eugênia totalmente 

depauperadas. A seguir, há o plano médio de Quincas Borba de camisolão branco 

dançando como um demente. O filme encerra com o plano geral de um céu azul 

esbranquiçado. No último capítulo do romance, Das Negativas, Brás Cubas faz um 

inventário da sua trajetória chegando à conclusão de que não saiu quite com a vida; teve 

um pequeno saldo por não ter tido filhos. “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma 

criatura o legado da nossa miséria” (ASSIS, 1988, p. 221). Bressane buscou, através da 

sequência de imagens escolhida, que o espectador saísse do cinema com a mesma 

sensação que esta frase provocou no leitor, porém, sem precisar citá-la.  Bressane optou 

por este desfile trágico de personagens seguido da imagem libertadora do céu azul na 

tentativa de fazer um contraponto com a vida de Brás Cubas, e expressar também no 

filme o sentimento de saldo positivo por não ter deixado descendentes. 

Créditos Finais 

 Carregando até o final a bandeira da versão expressiva cinematográfica, 

Bressane também inovou nos créditos da equipe. Os nomes dos atores e dos técnicos 

estão no formato de um esqueleto, o ícone do filme Brás Cubas.   

 

Material Excluído/Anexado 

Dos 160 capítulos do romance, Julio Bressane aproveitou 77, ou seja, apenas 

48% do livro. Como já foi dito anteriormente, Bressane não fez uma transposição 

literária. Ele não estava preocupado com o conteúdo do romance; os diálogos entre os 
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personagens muitas vezes foram abafados pela trilha musical. Seu objetivo era expressar 

em imagens o estilo literário de Machado de Assis. Sendo assim, ele escolheu os 

momentos que mais lhe interessavam na realização da sua tradução intersemiótica.  

A única personagem de relevância no romance e que não tem existência no filme 

é d. Plácida, a alcoviteira. Todos os outros personagens estão no filme, mesmo que 

apareçam apenas de relance.   

No filme de Bressane, a questão escravocrata foi negligenciada, como aconteceu 

no filme de André Klotzel, porém, por motivos diversos. O interesse principal de 

Bressane era a experiência de linguagem e não uma adaptação literária. Sendo assim, a 

questão política e social foi tratada apenas como um pano de fundo no filme.  

Cotrim, cunhado de Brás Cubas, é o personagem do romance ligado ao tráfico 

negreiro. Porém, no filme não há nada neste sentido relacionado a ele.  Há uma menção 

à questão do tráfico na sequência 12, que se refere ao capítulo XII, Um Episódio de 

1814, quando um personagem qualquer fala sobre o assunto sem nenhum motivo 

aparente: “Recebi cartas de Luanda. Vêm negros por aí. Estou querendo comprar umas 

quarenta cabeças, mas se estiverem bem de saúde”. Esta fala está totalmente solta e se 

perde pela falta de interesse pela abordagem político-social no filme. Também há alguns 

escravos, que aparecem em poucas cenas, sempre em silêncio e várias vezes em 

situações humilhantes. Na sequência 11, que se refere ao capítulo XI, O Menino é o Pai 

do Homem, há a cena na qual Brás Cubas menino monta no escravo Prudêncio, também 

um menino, como se ele fosse um cavalo, inclusive usando um chicote. O filme apenas 

exibe esta imagem, sem contar a história de Prudêncio, que não aparece outra vez. 

Também no filme de Bressane o escravo é apenas um figurante sem direito a fala.  

O diferencial neste filme é o material anexado. Bressane utiliza o intertexto em 

vários momentos do filme, e desta forma, realiza cenas inexistentes no romance. Na 

sequência 58, que se refere ao capítulo XCIII, O Jantar, Sabina e Brás Cubas 

conversam ao lado de um piano, onde em cima há um retrato de Machado de Assis. 

Sabina chama Brás Cubas de “Casmurro”, exatamente como no romance Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. E ele responde: “Dom Casmurro?”. Bressane acrescenta este 

pequeno detalhe, numa referência ao romance de Machado de Assis que foi lançado em 

1899. Outra situação de intertextualidade acontece na sequência 64, na cena do Teatro 

São Pedro. Lobo Neves apresenta quatro jovens donzelas ao escritor Machado de Assis. 
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“Machado de Assis, permita-me lhe apresentar estas quatro jovens modernas, senhoritas 

também. Tarsila, Pagu, Anita e Cecília. Jovens e modernas”. Ao colocar no filme a 

figura de Machado de Assis sendo apresentado a quatro expoentes do futuro movimento 

Modernista Brasileiro, Bressane reverencia o romance Memórias Póstumas de Brás 

Cubas como uma obra com características inovadoras que fariam dele um marco, não 

apenas dentro da obra machadiana, como também na literatura nacional. 

 

Nó Ideológico: Marcela e Eugênia 

Como já foi dito anteriormente, Alfredo Bosi identificou em Memórias 

Póstumas de Brás Cubas (1881) a metáfora do nó ideológico, que seria a descoberta das 

várias opções de vozes narrativas a serem seguidas pelo narrador. Bosi exemplifica com 

os episódios das joias de Marcela e de Eugênia.  

Marcela (Sequências 14 a 21 e 24) 

No filme Brás Cubas (1985), no episódio das joias de Marcela há um nó 

ideológico de dois fios. O primeiro fio é formado principalmente por imagens. Julio 

Bressane, narrador implícito e “grande imagista” deste filme, privilegia a imagem sem 

fala na sua versão expressiva cinematográfica, usando apenas a música, como no 

cinema mudo. Ele utiliza este recurso em várias sequências do filme. No segundo plano 

da sequência 17 está o início do primeiro fio imagético do episódio de Marcela. É um 

plano detalhe de uma tiara de pedras. A sequência 18 continua na construção deste 

primeiro fio, isto é, a demonstração da importância dos joalheiros na conquista do 

coração feminino. Brás Cubas está em primeiro plano fazendo contas com ar 

preocupado. Intuímos que ele está coberto de dívidas com joalheiros por causa das joias 

de Marcela. Porém, apenas na sequência 20 ficamos sabendo a dimensão do rombo, 

quando seu pai cobra-lhe responsabilidade. Não há o segundo fio narrativo no filme e o 

terceiro surge na sequência 19, antes de sabermos o tamanho da dívida, ou seja, antes do 

primeiro fio concluir sua trilha narrativa. 

A sequência 19 começa com um plano de conjunto de Brás Cubas e Marcela, 

que estão sentados no sofá. Brás Cubas entrega pedras preciosas a Marcela enquanto 

fala para a câmera: “O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica 
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mais bela, se a cingir um diadema de pedras finas; nem menos bela nem menos amada. 

Marcela, por exemplo, que era bem bonita; Marcela amou-me... Marcela amou-me 

durante quinze meses e onze contos de réis, nada menos”. O primeiro fio narrativo foi 

conduzido por Bressane até ser interrompido por Brás Cubas falando com o espectador 

através da câmera e assumindo o discurso do defunto autor em sua primeira aparição no 

filme. É o terceiro fio narrativo, aquele que tenta abrandar a crítica ao comportamento 

do jovem Brás Cubas. Isto é, antes sabermos o quão irresponsável Brás Cubas foi com o 

dinheiro do seu pai comprando joias para Marcela, surge o discurso do apaziguamento.   

Bressane retoma o controle da narrativa do seu filme e o coloca no prumo do 

primeiro fio outra vez na sequência 20. Depois de Brás Cubas ser embarcado para 

Lisboa, temos na sequência 24 a imagem de Marcela em close rindo e brincando com 

um colar de pérolas, enquanto acena para a câmera debochadamente. Com esta imagem, 

Bressane encerra o episódio das joias de Marcela. O deboche do seu riso completa a 

construção, através de planos de imagens, da linha narrativa do primeiro fio, ou seja, de 

que o sucesso amoroso depende dos joalheiros. 

Eugênia (Sequências 34 e 35) 

Eugênia é a filha bastarda de d. Eusébia e Vilaça, personagens que aparecem na 

sequência 12, e são flagrados se beijando às escondidas pelo menino Brás Cubas. No 

filme de Bressane, o episódio de Eugênia foi dividido em apenas duas sequências. 

Como já foi dito, o primeiro fio narrativo do romance, no episódio Eugênia, faz o 

discurso hegemônico sobre o privilégio que algumas classes sociais tinham sobre 

outras. Havia também a deficiência de Eugênia, mas o principal era a questão social. No 

cinema foi diferente. Tanto o filme de Klotzel quanto o de Bressane mudaram o foco do 

primeiro fio narrativo para a questão da deficiência. Em nenhum dos dois filmes há 

qualquer referência à condição de bastarda de Eugênia. Sendo assim, o primeiro fio 

narrativo do episódio de Eugênia, no filme de Bressane, segue o discurso da 

impossibilidade de comunhão frente à deficiência. Eugênia era coxa. Bonita mas coxa.  

A sequência 35 começa com um plano médio lateral de Eugênia encostada a 

uma árvore conversando com Brás Cubas, que lhe pergunta: “Você machucou o pé?”. 

Ela responde: “Não senhor, sou coxa de nascença”. Brás Cubas fica bastante perturbado 

com a resposta e sai andando em direção à outra árvore, onde se apoia. A câmera o 

acompanha e enquadra apenas sua cabeça em contra-plongèe no canto esquerdo do 
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quadro. Brás Cubas está tão estupefato com a resposta de Eugênia que não consegue 

nem fechar a boca. Em cenas de diálogos, Bressane utiliza mais plongèe/contra-plongée 

do que plano/contraplano. Nesse caso, o enquadramento em contra-plongèe indica 

também a superioridade de Brás Cubas e a consequente fragilidade de Eugênia na 

situação em questão.  

Julio Bressane está buscando imagens e formas de expressá-las que consigam 

contar cinematograficamente a história de Brás Cubas, a versão expressiva do cinema. 

Na sequência 35 só há uma única fala, é o diálogo inicial no qual Eugênia se diz coxa de 

nascença. Depois disto, há apenas imagem e música, como no cinema mudo. O primeiro 

fio narrativo continua a se manifestar através de imagens. No plano seguinte, d. 

Eusébia, Eugênia e Brás Cubas caminham em fila indiana. A câmera na mão segue 

filmando os atores de costas e dando a impressão de que todos estão mancando, 

inclusive a própria câmera. Esta encenação reforça o peso da deficiência de Eugênia na 

decisão de Brás Cubas. 

A seguir há um plano geral de Brás Cubas e Eugênia no meio de um bambuzal. 

Eles trocam carícias e dão seu primeiro beijo. D. Eusébia se aproxima do casal e 

Eugênia se afasta sob o olhar dos dois. Corte seco. Plano médio de Eugênia caminhando 

de costas para a câmera que se encontra no ombro de Brás Cubas, enquadrando também 

o perfil do seu rosto. A posição da câmera o coloca como espectador da cena e não parte 

dela. Neste momento Brás Cubas observa Eugênia e fala como o defunto autor: “Por 

que bonita se coxa? Por que coxa se bonita?”.  Eugênia se afasta mancando. O segundo 

fio narrativo do romance no episódio de Eugênia, que seria a intervenção do espectador 

imaginário em defesa dela, acontece diferentemente no filme de Bressane. Brás Cubas 

assume o posto do espectador imaginário, mas com o discurso depreciativo do defunto 

autor, ou seja, sem defesa para Eugênia. Neste filme, o segundo fio narrativo reforça o 

primeiro.  

Já o terceiro fio acontece veladamente. No último plano desta sequência, como 

num filme mudo, Brás Cubas sai caminhando sem culpa e sem olhar para trás. É o 

terceiro fio narrativo, aquele que coloca no gênero humano a responsabilidade pelo 

triste destino de Eugênia. Brás Cubas sai de cena cinicamente em silêncio. “Não, alma 

sensível, eu não sou cínico, eu fui homem” (ASSIS, 1988, p. 86). Na versão expressiva 

cinematográfica, o nó ideológico do episódio de Eugênia se manteve de forma mais 
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cruel do que no romance na medida em que a Eugênia do filme não teve a defesa do 

espectador imaginário.  

 

O Delírio (Sequência 7)  

Esta sequência se refere ao capítulo VII, O Delírio, no qual Brás Cubas conta em 

detalhes o seu delírio de morte. O marcante desta sequência é que para expressar a sua 

visão do delírio de Brás Cubas, Bressane faz uso de imagens de filmes brasileiros. A 

intertextualidade que já foi mencionada na sequência 42 se repete no delírio. Da mesma 

forma que Machado de Assis durante a sua narrativa cita outros livros, Bressane cita 

outros filmes. Há a inserção de imagens do filme Visão do Paraíso (1924) do Major 

Luiz Tomás Reis (1878-1940), documentarista de Rondon; e também imagens de 

Pandora no filme Viagem ao fim do mundo (1968) de Fernando Coni Campos (1933-

1988). Este último filme será analisado a seguir como a versão representativa 

cinematográfica do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881). 

O coronel Cândido Rondon (1865-1958) liderou a partir da última década do 

século XIX uma aventura de descoberta do Brasil, buscando novos conhecimentos 

sobre as regiões Centro-Oeste e Norte do país, também conhecida como Comissão 

Rondon. Enquanto o Coronel Rondon desbravava terras lançando linhas telegráficas, 

também estabelecia relações com os índios. Em 1912, Rondon designou o então tenente 

Luiz Tomás Reis como responsável pela Seção de Cinematographia e Photographia da 

Comissão, que acompanhou boa parte das expedições e foi o principal fotógrafo e 

cineasta da equipe. Seu filme Visão do Paraíso possui imagens deslumbrantes de um 

Brasil até então desconhecido.   

 No romance: “Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, 

destro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e 

confeitos: caprichos de mandarim” (ASSIS, 1987, p. 19). No filme, o delírio começa 

como no romance só que os papéis estão invertidos: é o próprio Brás Cubas quem está 

sendo escanhoado por um barbeiro chinês enquanto lhe dá beliscões. A câmera faz uma 

panorâmica para esquerda enquadrando um homem-livro, que diferentemente do 

romance, não é Brás Cubas, com a inscrição na capa: Suma Teológica. A câmera avança 

como se estivesse entrando no livro. Corte seco. Imagem colorida de um hipopótamo 
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em primeiro plano dentro d’água. Esta imagem vai entremear toda a sequência na 

medida em que é o hipopótamo quem conduz Brás Cubas na sua viagem vertiginosa até 

a origem dos séculos. 

Após a primeira aparição do hipopótamo, há uma série de cenas em preto e 

branco do filme Visão do Paraíso. Bressane expressou cinematograficamente a origem 

dos séculos com imagens deste documentário. São planos gerais de um acampamento 

com militares hasteando uma bandeira. Depois surge o hipopótamo colorido outra vez. 

Seguem mais alguns planos de homens na floresta carregando troncos de árvores, 

construindo uma canoa e remando rio abaixo. No plano seguinte, um grupo de índios 

rema rio acima. Estamos nas origens dos séculos na visão de Bressane: 

Documentarista que acompanhou, filmando, a expedição de Rondon 
ao Alto Xingu em 1923. Este operador cuidadoso filmou a ‘Visão do 
Paraíso’. São imagens do Brasil mítico, filmado com lente plana, 
enquadramento organizado, closes únicos de índios e gente brasileira. 
Composições que combinam rigor e improviso, em planos de 
criaturas, selva e forças da natureza (como, por exemplo, a tomada da 
barca-arca de Noé, que atravessa um caudaloso rio-dilúvio). Uma luz 
apreendida com grande domínio técnico e originalidade, sendo que o 
negativo foi revelado nas águas da própria selva. Imagens que 
deixarão sua marca duradoura em nossa cinematografia 
(BRESSANE, 1993, p. 3). 

Aparece outra vez o hipopótamo, seguido de Brás Cubas em primeiro plano e 

em contra plongée, balançando o camisolão sobre a câmera. Esta imagem sugere que 

Brás Cubas está sendo levado pelo hipopótamo na sua delirante viagem. Retornamos a 

outro trecho do documentário em preto e branco. Agora são imagens de uma cachoeira 

seguida de um rio que chega ao mar em cores, de volta ao filme de Bressane. Plano 

médio de uma mulher seminua deitada sobre uma pedra com o mar ao fundo. Somos 

apresentados à Pandora de Bressane.  

Caiu do ar? destacou-se da terra? não sei; sei que um vulto imenso, 
uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos 
rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas 
selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque 
os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era 
muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a 
soltar um grito; mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei 
quem era e como se chamava: curiosidade de delírio (ASSIS, 1988, 
p. 35-36). 

Ela está em primeiro plano com um xale nos ombros. Ela abre o xale como se 

fosse uma capa e dá um grito olhando para a câmera, e se vira de costas. Segue um close 

de Brás Cubas olhando para a câmera com um tridente pintado na face esquerda e as 
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mãos nos cabelos. O tridente é uma referência à Poseidon, também conhecido como o 

rei dos terremotos; e um indicativo do estado catatônico que tomou conta de Brás Cubas 

na presença de Pandora. “A figura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós 

o efeito de um tufão; as plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das 

coisas externas” (ASSIS, 1988, p. 36). O olhar de Brás Cubas nos conduz ao 

desdobramento da Pandora de Bressane com a inserção da Pandora do filme de 

Fernando Coni Campos.   

A Pandora de Bressane seguiu a linha “selvática” do romance. Com o objetivo 

de complementá-la acrescentando o seu lado etéreo e diáfano, Bressane realocou o 

trecho da Pandora de Fernando Coni Campos em Viagem ao fim do mundo (1968) no 

seu filme Brás Cubas (1985). O trecho selecionado por Bressane exibe uma 

transparência na imagem que parece se dissolver na tela. Além disso, a angulação do 

enquadramento dessas cenas se compara à do filme Limite (1931) de Mário Peixoto 

(1908-1992), considerado uma referência para filmes brasileiros experimentais da era do 

cinema mudo e famoso pela câmera de Edgar Brasil (1902-1954).  

Imagem em preto e branco de uma mulher nua com longos cabelos, deitada na 

areia da praia. A câmera passeia pelo seu corpo, que é banhado pela água do mar. A 

iluminação está estourada produzindo uma enorme claridade. Isto sugere a famosa 

definição de cinema por Abel Gance (1889-1981): “Cinema é a música da luz”, como o 

próprio Bressane lembra a seguir. 

Há muito de poesia nestas imagens do capítulo do Delírio, a visão 
singela, mínima, de Pandora, com uma angulação de Limite e uma 
leveza de espuma em branco e preto, lente plana, câmera na mão fora 
da altura do olho... Existe nesta sequência de A Viagem um cinema 
concebido como música da luz – notar os cortes, na sequência do 
Delírio, onde a imagem se sufumiga, se pulveriza, em nítido sentido 
musical (BRESSANE, 2000, p. 57).   

Surge a imagem em preto e branco do hipopótamo do filme do Fernando Coni e 

retornamos à cena da Pandora de Bressane junto a Brás Cubas. Neste momento 

acreditamos que ela vai lhe mostrar a história do homem e da terra. “Imagina tu, leitor, 

uma redução dos séculos, e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o 

tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres 

e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo” (ASSIS, 1988, p. 37). 

Plano médio em contra plongée de Pandora ao lado de Brás Cubas, que põe as mãos nos 

olhos tentando enxergar algo ao longe. Mas o que vemos é o retorno à origem dos 
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séculos. Bressane está mais interessado em expressar cinematograficamente o estilo de 

Machado de Assis do que o conteúdo do romance. Sendo assim, a intertextualidade 

fílmica se sobrepõe à narrativa romanesca e retornamos ao filme Visão do Paraíso, que 

relaciona a presença do índio e o seu estatuto de selvagem com o alvorecer da 

humanidade. Segue uma série de planos com os índios em diversas situações: posando 

com seus belíssimos cocares, suas flechas, suas mulheres e filhos. Este documentário 

exibe um olhar de inocente surpresa ao captar o comportamento e atividades indígenas 

de forma a nos remeter à ideia do índio anterior aos missionários, um índio da época do 

descobrimento, do nascimento do Brasil. O estado natural dos índios numa Amazônia 

totalmente desconhecida indica um signo do nascer das civilizações para os registros 

cinematográficos.  

Recortada, repartida, expropriada, a terra americana manteve de sua 
reserva natural original uma grande área, que continua a abrigar 
muitos dos mitos capazes de reatar com frequência os laços da perdida 
inocência com sua história primordial. Este lugar se chama Amazônia. 
(...) A Amazônia tem sido vista pelo cinema como um espaço natural 
privilegiado. Não é raro se localizarem lá obras que tratam da 
recuperação dos antigos mitos, como o dos animais exóticos, da 
natureza exuberante em oferta à utilização humana, dos grupos 
indígenas ainda não contaminados pela civilização ocidental. Vale a 
pena se deter um pouco em cada uma dessas perspectivas, para que se 
perceba a sua recorrência, e sua consolidação no imaginário universal, 
pelo filtro da representação cinematográfica (AMANCIO, 2000, 
p. 82-83). 

Fechando a sequência, há um plano desfocado e colorido do hipopótamo num 

tanque d’água. Ao acertar o foco, estamos de volta ao quarto de Brás Cubas. Para 

compreender esta sequência enquanto um delírio de morte de Brás Cubas faz-se 

necessário a mobilização do infratexto. Não há um diálogo sequer como apoio ao 

entendimento da narrativa fílmica, apenas música. O espectador que não souber 

previamente de que se trata de um delírio, que há inserção de dois outros filmes, que há 

uma segunda Pandora complementando a primeira; vai considerar tudo um delirante 

enigma cinematográfico. E por que não? Há outras formas de motivação que não 

passam obrigatoriamente pela razão.  

 

Trilha Sonora 

 No filme Brás Cubas (1985), a narrativa fílmica tem um forte sustentáculo na 

trilha sonora, que é basicamente composta pela trilha musical, como na época do 
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cinema mudo. A voz do narrador foi reduzida a algumas sequências apenas e 

pouquíssimos diálogos do romance foram preservados no filme. Na sua experiência 

intersemiótica, Bressane buscou traduzir os métodos de Machado de Assis através de 

analogias formais entre o cinema e a literatura. A música foi um importante instrumento 

de expressão narrativa neste filme. São obras que pertencem a diversos gêneros 

musicais tais como o samba, o baião, o tango, a música clássica e instrumental e a 

ópera. 

No filme, o “Brás Cubas-música” se materializa como voz narrativa, 
auxilia no delineamento dos personagens, participa na determinação 
dos humores da história, fornece indícios para a localização dos 
acontecimentos no tempo e no espaço, dá contorno aos ápices e é um 
dos marcadores do andamento da trama. São raros os momentos em 
que a música não tenha participação capital na película, substituindo, 
inclusive, em algumas cenas, as falas dos personagens, que executam 
movimentos labiais sem que o espectador possa ouvir o que estão 
dizendo (ALMEIDA, 2005). 

Na primeira sequência do filme, ao invés de uma cartela com a dedicatória: “Ao 

verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa 

lembrança estas memórias póstumas” (ASSIS, 1988, p. 19), presente tanto no romance 

como no filme do Klotzel, Bressane utiliza um esqueleto e um samba para passar a 

mesma mensagem. Toda a movimentação desta cena já foi descrita anteriormente (vide 

página 70). Quando o plano está invertido, ou seja, o esqueleto passa a ocupar a parte 

superior do quadro, entra um samba na voz de Francisco Alves (1898-1952). Fiz um 

samba (1940) foi composto por José Borba, um dos pseudônimos de José Fernandes de 

Paula (1911-1983). “Com Fiz um samba, as memórias de Brás Cubas são situadas no 

contexto da cidade do Rio de Janeiro. O espectador é encaminhado em direção ao Rio 

antigo, através dos ruídos da gravação e da melodia sentimental do samba-canção” 

(ALMEIDA, 2005). Nesta sequência, a trilha musical atua acrescentando nova 

significação à imagem e desta forma construindo uma dupla narrativa. Este samba 

possibilita localizar a história de Brás Cubas no espaço físico do Rio de Janeiro, além de 

dar a entender que estas são as primeiras palavras do defunto ao relatar suas memórias 

póstumas no filme, ou seja, funciona também como uma dedicatória.  

Fiz um samba  

Dos casebres da favela 
Do silêncio da capela 
Onde eu rezo com fervor 
Da luz clara do luar 
Que ilumina o céu e o mar 
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E as campinas sempre em flor 
Eu fiz um samba para o meu amor 
 
Da noite escura sem lua 
Da chuva que cai na rua 
Aumentando a minha dor 
Do pranto dos olhos meus 
Da fé que eu tenho em Deus 
Nosso pai nosso senhor 
Eu fiz um samba para o meu amor 
 
 A sequência 50 trata do reencontro de Brás Cubas e Quincas Borba depois de 

muitos anos. Ao se despedir de Brás Cubas, Quincas Borba o abraça furtando seu 

relógio; e neste exato momento começa a música A Filosofia (1943), composta por Noel 

Rosa (1910-1937) e André Filho (1906-1974). No plano seguinte, Quincas Borba em 

plano geral caminha em direção à câmera até que esta enquadre apenas o seu chapéu em 

plano detalhe. A música avança até o primeiro plano frontal de Brás Cubas descobrindo 

que foi roubado por Quincas Borba. A letra da música reflete o comportamento do 

personagem Quincas Borba e sua visão do mundo naquele momento do filme. Esta 

sequência tem uma narrativa unitária na medida em que a música acrescenta 

verossimilhança sonora à cena filmada. 

A Filosofia  

O mundo me condena, e ninguém tem pena  
Falando sempre mal do meu nome  
Deixando de saber se eu vou morrer de sede  
Ou se vou morrer de fome  
 
Mas a filosofia hoje me auxilia  
A viver indiferente assim 
Nesta prontidão sem fim 
Vou fingindo que sou rico 
Pra ninguém zombar de mim 
 
Não me incomodo que você me diga  
Que a sociedade é minha inimiga  
Pois cantando neste mundo 
Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo 
 
Quanto a você da aristocracia  
Que tem dinheiro, mas não compra alegria 
Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente 
Que cultiva hipocrisia  
 

 Na sequência 55 há a sarcástica cena de morte do personagem Viegas ao som do 

violoncelo. No plano seguinte a câmera faz uma panorâmica para direita enquadrando 

um violoncelista e duas cantoras líricas, que iniciam uma nova melodia. Uma das 

cantoras passa a recitar o poema concretista nascemorre (1957), de Haroldo de Campos 
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(1929-2003), que numa formatação crescente/decrescente de palavras, relaciona o 

nascimento e a morte. Como já foi dito anteriormente, a morte de Viegas coincide com 

a gravidez de Virgília. Sendo assim, Bressane coloca este poema em cena para dar mais 

uma pista sobre o mistério que envolvia Virgília naquele momento e que será 

desvendado na sequência 60. A sequência 55 tem uma dupla narrativa, pois o poema 

nascemorre de Haroldo de Campos acrescentou nova significação a uma cena que 

tratava apenas de morte. Além disso, a declamação musical deste poema também 

funciona como uma homenagem a Haroldo de Campos, o responsável pelos estudos de 

uma teoria de tradução intersemiótica como recriação, que foi o que mais norteou 

Bressane na realização do seu filme Brás Cubas (1985).  

Poema nascemorre  

se  

nasce 

morre nasce 

morre nasce morre 

 renasce remorre renasce 

  remorre renasce 

   remorre 

             re  

(CAMPOS, 2005, p. 315)  

A sequência 70 equivale ao capítulo CXXI, Morro Abaixo. Brás Cubas e Nhã-

loló descem o morro após a missa de domingo na capela do Livramento. Eles se beijam 

e Brás Cubas se sente rejuvenescido. No filme a sequência começa com o plongée de 

uma sombrinha branco e rosa girando ao som do tango Cuesta Abajo (1934) de Carlos 

Gardel (1890- 1935) e Alfredo Le Pera (1900-1935), na voz do primeiro. No segundo 

plano vemos Brás Cubas e Nhã-loló debaixo da sombrinha. Eles descem o morro e se 

beijam em contra plongée. A música acompanha toda a sequência 70 e invade a 71, 

quando é exibido o epitáfio do túmulo de Nhã-loló. Esta sequência tem uma narrativa 

unitária, pois o tango escolhido completa as imagens ao refletir o estado de espírito de 

Brás Cubas. Ele se sentia mais jovem a cada passo que dava na descida do morro na 

companhia de Nhã-loló. A música cujo título em português é Morro Abaixo evoca o 

lamento saudosista de um passado repleto de paixões. A letra também sugere 

melancolia, que se justifica com a imagem do epitáfio na sequência seguinte. 
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Cuesta Abajo  

Si arrastré por este mundo      
La verguenza de haber sido 
El dolor de ya no ser 
Bajo el ala del sombrero. 
Cuántas veces, embozada, 
Una lágrima asomada yo no pude contener 
 
Si crucé por los caminos 
Como un paria que el destino 
Se empeño en deshacer 
Si fui flojo, si fui ciego, 
Solo quiero que hoy comprenda 
El valor que representa el coraje de querer. 
 
Era, para mi la vida entera 
Como un sol de primavera 
Mi esperanza y pasión, 
Sabía que en el mundo no cabía. 
Toda la humilde alegra de mi pobre corazón 
 
Ahora cuesta abajo en mi rodada 
Las ilusiones pasadas 
Ya no las puedo arrancar. 
Sueño, con el pasado que añoro, 
El tiempo viejo que hoy lloro 
Y que nunca volverá 

 
Na sequência 75 Brás Cubas revê Virgília pela primeira vez desde a sua partida 

para uma província no norte. “Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa 

nenhuma do passado. Subentendia-se tudo” (ASSIS, 1988, p. 195). Esta conversa, na 

qual não há alusão ao passado, é traduzida criativamente pela exibição de um plano 

bastante escuro de algum objeto que parece ser um lustre de cristal. O baião Qui nem 

jiló (1950) de Luiz Gonzaga (1912-1989) e Humberto Teixeira (1915-1979), na voz do 

primeiro, acompanha toda a sequência de imagens. Após a escuridão, surge um plano de 

Virgília em plena luz do dia caminhando de braços dados com um elegante cavalheiro. 

Brás Cubas observa a cena de uma sacada. A canção faz a ligação entre as duas partes 

da sequência, deixando evidente o tom retrospectivo do segundo momento, quando Luiz 

Gonzaga canta duas vezes: “Saudade o meu remédio é cantar”. A sequência 75 tem uma 

narrativa unitária tendo em vista que a letra da música apenas explicita o sentimento 

nostálgico de Brás Cubas sobre o seu reencontro com Virgília, que estava subtendido 

tanto nas imagens do filme como no diálogo do romance. 
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Qui nem jiló  
 
Se a gente lembra só por lembrar  
De um amor que a gente um dia perdeu  
Saudade entonce assim é bom pro cabra se convencê  
Que é feliz sem saber pois não sofreu  
 
Porém se a gente vive a sonhar  
Com alguém que se deseja rever  
Saudade entonce assim é ruim eu tiro isso por mim 
Que vivo doido a sofrer  
 
Ai quem me dera voltar  
Pros braços do meu xodó  
Saudade assim faz doer e amarga que nem jiló  
Mas ninguém pode dizer  
que vivo triste a chorar  
Saudade o meu remédio é cantar  
Saudade o meu remédio é cantar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

Tabela de equivalências filme 2/romance 
 

FILME 2 
Brás Cubas 

 
SEQUÊNCIAS 

ROMANCE 
Memórias Póstumas 

de Brás Cubas 
CAPÍTULOS 

1 Dedicatória Dedicatória 

2 Ao Leitor Ao Leitor 

3 Morte de Brás Cubas I (Óbito do Autor) 

4 Emplasto II (O Emplasto) 
 

5 Visita de Virgília VI (Chimène, Qui L’eût dit? Rodrigue, Qui 
L’eût cru?) 

6 Delírio 1 VI (Chimène, Qui L’eût dit? Rodrigue, Qui 
L’eût cru?) 

7 Delírio 2 VII (O Delírio) 
 

CORTE SECO IX (Transição) 

8 Nascimento 1 X (Naquele dia) 

9 Nascimento 2 X (Naquele dia) 
    

10 Infância 1 X (Naquele dia)    
     

11 Infância 2 XI (O Menino é o Pai do Homem) 

12 Festa XII (Um Episódio de 1814) 

13 Transição XIII (Um salto) 

14 Marcela 1 XIV (O primeiro beijo) 

15 Marcela 2 XIV (O primeiro beijo)  
        

16 Marcela 3 XV (Marcela) 

17 Marcela 4 XV (Marcela)  
      

18 Marcela 5 XV (Marcela)  
      

19 Marcela 6 XVI (Uma reflexão imoral), XVII (Do 
trapézio e outras coisas) 

20 Marcela 7 XVII (Do trapézio e outras coisas) 
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21 Marcela 8 XVII (Do trapézio e outras coisas) 
       

22 Ida a Lisboa 1 XVIII (Visão do corredor) 
         

23 Ida a Lisboa 2 XIX (A bordo) 

24 Marcela 9 XVII (Do trapézio e outras coisas) 
          

25 Universidade XX (Bacharelo-me) 

26 Retorno ao Rio XXII (Volta ao Rio) 

27 Morte da mãe 1 XXIII (Triste, mas curto) 

28 Morte da mãe 2 XXIII (Triste, mas curto) 
         

29 Tijuca 1 XXIV (Curto, mas alegre) 

30 Tijuca 2 XXV (Na Tijuca) 

31 Visita do pai 1 XXVI (O Autor hesita) 

32 Virgília 1 XXVII (Virgília?) 

33 Visita do pai 2 
     

XXVIII (Contanto que...), XXIX (A visita) 

34 Eugênia 1 XXX (A Flor da Moita), XXXI (A 
borboleta preta) 

35 Eugênia 2 
     
     

XXXII (Coxa de Nascença), XXXIII 
(Bem-Aventurados os que não descem), 
XXXV (O Caminho de Damasco) 

36 Virgília 2 XXXVII (Enfim!) 

37 Virgília 3 XXXVII (Enfim!) 
             

38 Virgília 4 XLI (A Alucinação) 

39 Lobo Neves XLIII (Marquesa, porque Eu serei 
Marquês) 

40 Morte do pai 1 XLIV (Um Cubas) 

41 Morte do pai 2 XLIV (Um Cubas) 
        

42 Velório do pai XLV (Notas) 

43 Herança XLVI (A Herança) 
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44 Recluso XLVII (O Recluso) 

45 A ponta do nariz XLIX (A Ponta do Nariz) 

46 Virgília 5 L (Virgília Casada) 

47 Virgília 6 NÃO HÁ CORRESPONDÊNCIA  
             NO LIVRO 

48 Virgília 7 L (Virgília Casada) 
   

49 Virgília 8 LI (É Minha), LIII (......), LIV (A Pêndula), 
LV (O Velho Diálogo de Adão e Eva) 

50 Quincas Borba 1 LIX (Um Encontro), LX (O Abraço) 

51 Virgília 9 LXII (O Travesseiro) 

52 O Senão do Livro LXXI (O Senão do Livro) 

53 Insinuações LXXXII (Questão de Botânica) 

54 Decreto 13 LXXXIII (13) 
       

55 A Morte de Viegas LXXXVII (Geologia), LXXXIX (In 
Extremis), XC (O velho colóquio de Adão 
e Caim) 

56 Quincas Borba 2 XCI (Uma carta extraordinária) 

57 Eulália 1 XCIII (O Jantar) 

58 Eulália 2 XCIII (O Jantar) 
         

59 Quincas Borba 3 NÃO HÁ CORRESPONDÊNCIA  
             NO LIVRO 

60 Grávida XCV (Flores de Antanho) 

61 Carta anônima 1 XCVI (A Carta Anônima) 

62 Carta anônima 2 XCVI (A Carta Anônima) 
           

63 Carta anônima 3 XCVI (A Carta Anônima) 
          

64 Teatro São Pedro XCVIII (Suprimido), XCIX (Na Plateia) 

65 Virgília 10 CIII (Distração) 

66 Quincas Borba 4 CIX (O Filósofo), CXVII (O 
Humanitismo) 
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67 A despedida CXIV (Fim de um diálogo) 

68 O Almoço CXV (O Almoço) 

69 Quincas Borba 5 CXX (Compelle Intrare) 

70 Eulália 3 CXXI (Morro Abaixo) 

71 Eulália 4 CXXV (Epitáfio) 

72 Eulália 5 CXXVI (Desconsolação) 

73 Quincas Borba 6 CLIII (O Alienista) 

74 Quincas Borba 7 CLVII (Fase Brilhante) 

75 Virgília 11 CXXX (Para intercalar no capítulo 
CXXIX), CXXXI (De uma Calúnia) 

76 De como não fui Ministro D’Estado CXXXIX (De como não fui Ministro 
D’Estado) 

77 O Jornal 1 CXLVII (O Desatino) 

78 O Jornal 2 CXLVIII (O Problema Insolúvel) 

79 Morte de Lobo Neves CL (Rotação e Translação) 

80 Morte de Brás Cubas I (Óbito do Autor), CLVIII (Dois 
Encontros),CLIX, (A semidemência),  
CLX (Das Negativas) 
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3.3. Versão Representativa: Viagem ao fim do mundo (1968)  

        de Fernando Coni Campos 
 

Fernando Coni Campos (1933-1988) foi um baiano de formação católica nascido 

na cidade de Conceição de Almeida. Na adolescência transferiu-se para Salvador onde 

estudou artes plásticas. Antes de chegar ao cinema, estudou gravura no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo em 1952. Lançou um livro de poesia intitulado Nome (1961) e 

trabalhou em publicidade. O cinema foi a maneira que ele encontrou de unir suas duas 

grandes paixões. Num volume póstumo que reúne anotações do cineasta, assim como 

depoimentos de amigos, lemos a seguinte confissão: “Quando era muito jovem tive que 

decidir entre duas coisas que eu amava muito: artes plásticas e poesia. E o cinema foi 

para mim a tentativa de conciliar a coisa plástica e a coisa verbal, a palavra. Eu amo a 

palavra” (CAMPOS, 2003, 13). Em 1955, Fernando Coni se mudou para o Rio de 

Janeiro onde permaneceu até sua morte. Em 1963 realizou seu primeiro longa-

metragem, baseado no romance de Luiz Lopes Coelho: Luba – A Morte em Três 

Tempos.  

Viagem ao fim do mundo (1968) é o seu segundo longa-metragem. Sua estrutura 

de colagem de materiais em diversos suportes possibilita uma panorâmica das 

construções e indagações do homem do século XX. Sob o ponto de vista formal, devido 

às brincadeiras que Fernando Coni Campos realiza com os signos da cultura de massa, 

Viagem ao fim do mundo é seu filme mais ousado. Rogério Sganzerla (1946-2004) 

considerava que este filme antecipou elementos que o cinema brasileiro só iria 

incorporar com os filmes de Julio Bressane (1946) e do próprio Sganzerla dez anos 

depois (CAMPOS, 2003, p. 11). Segundo o crítico de cinema Pedro Butcher, no 

prefácio do livro póstumo sobre Fernando Coni Campos: “Viagem ao fim do mundo não 

tem lugar na história do cinema brasileiro. É o cinema marginal avant la lettre; uma obra 

pós-cinemanovista feita em plena efervescência do Cinema Novo; um objeto à margem 

da margem” (CAMPOS, 2003, p. 12).  

Fernando Coni Campos considerava o cinema um espetáculo singular por ser a 

única arte noturna. O cinema precisa da escuridão para existir. O cinema é uma arte 

coletiva, mas ao se apagarem as luzes, o espectador se individualiza e começa a sonhar.  

“O cinema é noturno. E um dos grandes problemas do cineasta, ou de quem vai escrever 
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uma história para o cinema, é que ele não vai contar, no filme, o seu sonho, mas ele vai 

fazer o público sonhar” (CAMPOS, 2003, p. 26).  

Após a exibição do seu filme Viagem ao fim do mundo no Festival de Locarno, 

em 1968, Fernando Coni Campos sentiu a necessidade da existência de outra forma de 

projeção para aquele tipo de filme. No cinema tradicional não há interrupções durante a 

projeção, o filme não recua para você rever uma sequência não compreendida. Fernando 

Coni Campos percebeu que seu filme precisava de um tempo de reflexão, como 

confessou em entrevista ao jornal Correio Braziliense: “Com esta análise, me convenci 

de que Viagem ao fim do mundo está certo como filme, errado está o veículo usado para 

difundi-lo” (CAETANO, 1987). Alguns anos depois, no início da década de 70, surgia o 

videocassete cuja grande vantagem era a capacidade de permitir a reflexão. Para 

Fernando Coni Campos, o videocassete possibilitava uma leitura diurna e era o veículo 

perfeito para filmes como Viagem ao fim mundo. Filmes feitos para meditar, refletir e 

assistir pela segunda vez.  

E pensar nesta extraordinária capacidade que o vídeo tem, que é a 
possibilidade de releituras, de se meditar durante a projeção, de voltar 
atrás na hora precisa, enfim, uma arte diurna, que se destina à 
inteligência reflexiva e também à fruição. Enquanto isso, na escuridão 
da noite, deixem o cinema acontecer com todo o seu envolvimento, 
com toda a sua magia, com toda a sua extraordinária capacidade de 
nos fazer sonhar (CAMPOS, 2003, p 66). 

Viagem ao fim do mundo é um filme em preto e branco com 90 minutos de 

duração. Sua filmagem teve início em 1964, mas devido à falta de recursos e problemas 

de produção, sua estreia nas telas só ocorreu em 1968. Recebeu o prêmio de melhor 

filme do Terceiro Mundo no Festival de Cinema de Locarno, na Suiça, em 1968.  

 

Estrutura Narrativa   

Viagem ao fim do mundo começa com uma frase de Jorge de Lima que sugere o 

delírio de uma febre: “Para unidade deste poema ele vai durante a febre”. O filme foi 

estruturado a partir de dois capítulos do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de 

Machado de Assis, O Delírio e O Senão do Livro. Além disso, há várias outras fontes de 

inspiração, todas listadas nos créditos de abertura do filme, onde lemos: “O personagem 

vivido por Jofre Soares foi inspirado no conto O voo, de Carlos Augusto de Góes. O 

personagem vivido por Tallulah Campos nasceu da leitura e da meditação de alguns 
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livros de Simone Weil e é uma homenagem à sua memória. O monge é francamente 

mertoniano. As entrevistas sobre publicidade são de Sílvio Bering e Hélio Pellegrino e 

foram publicadas em Fatos e Fotos. A citação inicial é de Chesterton (Ortodoxia) e o 

poema final é de T. S. Eliot. As revistas citadas são Manchete e Fatos e Fotos. O 

material de arquivo foi cedido por Amplavisão de Primo Carbonari”. 

Após os créditos iniciais, os personagens vão chegando ao aeroporto e se 

apresentando ao espectador. Um dos personagens começa a ler o livro Ortodoxia 

(1908), que foi escrito pelo jornalista e ensaísta inglês Gilbert Keith Chesterton (1874-

1936), e defende os pilares da fé cristã. O som da sua leitura em off acompanha toda a 

sequência introdutória.   

O texto escolhido foi o trecho final do primeiro capítulo, Introdução em defesa 

de tudo o mais e faz referência ao fim do século XIX. Isto obrigou Fernando Coni 

Campos a trocar algumas frases para adaptá-lo aos seus objetivos, tais como: fim do 

século XIX, para meados deste século; 1800 anos, para 1900 anos; e ler este livro, 

passou para ver este filme. A decisão de começar Viagem ao fim do mundo, um filme 

que pretende refletir sobre algumas questões pertinentes ao homem do século XX, com 

um texto cuja abordagem exalta valores cristãos, evidencia o fato de ser um cineasta 

cristão. A câmera está a serviço de uma escolha estilística que expõe a religiosidade do 

autor do filme. Este é o primeiro indício de que o papel de “grande imagista” deste 

filme é ocupado por Fernando Coni Campos.  

A seguir, faço a transcrição da parte final do texto de abertura do filme, que foi 

lido em off, com as adaptações do diretor. A última frase da narração não dá para ser 

ouvida (talvez pela má qualidade da cópia do filme). A frase completa seria: “Há, 

porém, em todas as coisas uma sensata divisão de trabalho. Eu escrevi o livro, e nada 

neste mundo me induziria a lê-lo”. 

Aqui se confessam livremente todas as idiotas ambições dos 
meados deste século. Eu como muitos outros, empertigados 
na base, tentei adiantar-me na idade; como eles, esforcei-me 
ao máximo por levar dez minutos de avanço à verdade. Para 
afinal, verificar que estava 1900 anos atrás dela. Com todo o 
ardor juvenil, cansei a voz ao proclamar as minhas verdades, 
mas fui castigado pela maneira mais singular e mais justa. 
Guardei como boas tais verdades depois que descobri não que 
não eram verdades, mas simplesmente que não eram minhas. 
Quando pensava estar sozinho, vi-me na ridícula situação de 
ter ao meu lado todo o Cristianismo. É possível que, Deus me 
perdoe que tenha tentado ser original; mas a verdade é que 
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consegui apenas engendrar só por mim uma cópia inferior das 
já existentes tradições de religião civilizada. Tentei por mim 
próprio encontrar uma heresia. E quando lhe tinha dado os 
últimos retoques, descobri que se tratava de ortodoxia.  
Pode ser que alguém se divirta à custa deste feliz fiasco. Para 
um amigo ou até para um inimigo será um divertimento saber 
que fui aprender na verdade de alguma lenda perdida ou na 
falsidade de qualquer filosofia em voga coisas que poderia ter 
aprendido no catecismo, se é que alguma vez o aprendi. 
Poderá ser ou não ser motivo de regozijo o saber-se como eu 
acabei por encontrar num clube anarquista ou num templo da 
Babilônia o que poderia ter encontrado na mais próxima 
igreja paroquial. Se alguém se puder recrear aprendendo com 
as flores do campo ou as conversas dentro de um ônibus, os 
episódios políticos ou os dissabores da juventude podem de 
certa maneira congregar-se para despertar em nós 
determinada convicção da ortodoxia cristã. Esse pode 
naturalmente ver este filme. Há, porém, em todas as coisas e 
nada neste mundo me induziria a lê-lo. 

 
O filme se desenrola durante uma viagem de avião. Enquanto aguarda a 

chamada para o embarque, um rapaz procura na banca de jornal algo para ler e compra 

uma edição de bolso das Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O 

filme tem uma narrativa não linear e proporciona uma viagem pelo labirinto da memória 

e da reflexão de alguns passageiros a partir da leitura dos capítulos O Delírio e O Senão 

do Livro. Estes capítulos são o impulso necessário para a realização da versão 

representativa cinematográfica do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas.  

No romance, Brás Cubas se dirige ao leitor: “Imagina tu, leitor, uma redução dos 

séculos, e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos 

impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. 

Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo” (ASSIS, 1988, p. 37). No filme, 

Fernando Coni Campos atualiza a visão do mundo de Pandora abandonando o texto 

machadiano e exibindo imagens da trajetória do homem contemporâneo, sua 

inquietação e seu caos. Segundo Fernando Coni Campos: 

Meu filme nasceu exatamente como é: durante uma viagem 
de avião entre Rio e São Paulo. Antes de embarcar, no 
aeroporto, comprei um livro de bolso de “Memórias 
Póstumas de Brás Cubas” e algumas revistas de variedades. 
Ao abrir, ao acaso, cai no capítulo “O Delírio”, que o próprio 
autor diz ser algo à parte, que o leitor pode saltar, se quiser, 
sem perder o fio da meada. Li, até chegar o momento em que 
Pandora resolve mostrar o que tem sido a vida na Terra. Ela 
apresenta, então, uma aterrorizante e caleidoscópica história 
da humanidade. Indaguei, então: e se eu colocar isto em 
imagens, ilustrando a caleidoscópica visão de Pandora com 
imagens de revistas de variedades? E foi isto que fiz, 
acrescentando mais um capítulo do Brás Cubas: “O Senão do 
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Livro”, onde Machado comenta “se este livro está errado, a 
culpa é sua, leitor” (CAMPOS, 2003, anexos). 

A narrativa do filme é fragmentada com inserções de materiais de procedências 

diversas. É um verdadeiro painel do homem contemporâneo onde são utilizadas várias 

técnicas de comunicação visual para melhor compreensão das questões apresentadas. 

Ficção, documentário, cinejornal, desenho, animação, foto fixa, publicidade, são alguns 

dos formatos, através dos quais, Fernando Coni Campos transmite as angústias pessoais 

de seus personagens inseridas no contexto do século XX. Segundo Fernando Coni 

Campos, em entrevista ao Jornal do Brasil: 

Não é um filme caótico. Não acredito que as pessoas possam 
ter um comportamento lógico, cartesiano, diante da realidade 
atual. É exatamente isso que caracteriza não só o filme, mas 
também toda a verdadeira arte moderna. No século XIX se 
acreditava na possibilidade de reduzir a realidade. No século 
XX dois marcos importantes modificaram essa ideia: o 
cubismo, que apresenta a realidade fragmentada, deixando de 
aparecer como um todo; e a descoberta de Blank, de que a 
única lei do mundo é que ele não tem lei. Tudo se resumia até 
então na lei de causa e efeito, o que na realidade é uma pura 
lei de probabilidades. O filme recusa ter uma estrutura lógica. 
É a febre do delírio. (ALENCAR, 1968) 

A duração do filme equivale ao tempo que o avião gastava na ponte aérea Rio - 

São Paulo naquela época, aproximadamente uma hora e meia. A duração da viagem é o 

tempo real do filme. Fernando Coni Campos permeia a narrativa fílmica dessa viagem 

de avião com planos da aeromoça, dos passageiros rindo ou colocando o cinto de 

segurança. São cinco sequências (6, 9, 12, 18 e 26) intercaladas durante a viagem com o 

objetivo de dar uma referência espacial ao espectador assoberbado com os dilemas do 

homem do século XX, que estão sendo apresentados ao longo do filme. 

Além do personagem que comprou a edição de bolso do romance Memórias 

Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis; embarcam no mesmo avião: uma 

modelo, duas freiras, um time de futebol com o cartola e um homem de meia idade 

visivelmente nervoso. A narrativa gira em torno das experiências e da psicologia de 

algumas dessas personagens que estão no avião; provocando assim, uma reflexão sobre 

as questões existenciais do homem contemporâneo.  Sem esquecer que está contando 

uma história, Fernando Coni Campos introduz alguns personagens que funcionam 

apenas como suporte dramatúrgico da cena cinematográfica; não há ligação com 

nenhum dos três eixos narrativos. Levados pelo clima de disponibilidade de um voo, os 
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passageiros oferecem-nos episódios cômicos e dramáticos que se fundem no grande 

painel dessa viagem ao fim do mundo.  

O personagem de Jofre Soares (1917-1996), o Barbosa, é baseado no conto O 

voo5

Fernando Coni Campos achava que cinema sem som não tinha atrativo algum. 

Se o cinema tivesse permanecido mudo, ele não seria cineasta. “Meu cinema é 

francamente literário, é feito com este propósito. Acho que há muita coisa errada na 

relação cinema-literatura, porque cinema não é só imagem, é imagem e som. A palavra 

faz parte do universo fílmico, por isso precisa ser dita como discurso” (CAMPOS, 2003, 

p.112). Seguindo esta crença, Fernando Coni Campos utiliza muita verborragia literária 

no seu filme Viagem ao fim do mundo. O som off  e a voz over permeiam praticamente 

toda a narrativa fílmica. São longas e difíceis citações despejadas em cima do 

espectador ao longo de todo o filme, principalmente os monólogos da freira com sérias 

confissões de dúvida, e as entrevistas sobre publicidade. “Esse filme tinha muita 

imagem, mas tinha muita palavra também. Falava-se muito. A estrutura do filme 

procurava unir a leveza do avião ao peso daquilo que está voando e que é mais pesado 

do que o ar” (CAMPOS, 2003, p. 63). 

, de Carlos Augusto de Góes, de acordo com os créditos do filme, e tem uma 

participação mais ativa na história. O Barbosa representa o homem contido na sua 

aparente segurança, mas que pode explodir a qualquer momento. A única maneira de 

extravasar é fantasiando as suas frustrações. É o que ele faz em algumas sequências: Na 

sequência 12, ao enxergar a aeromoça em trajes sumários; na sequência 23, ao imaginar 

que está flertando com a modelo de publicidade; e na sequência 27, quando delira que é 

o único sobrevivente de um suposto acidente aéreo e que encontra uma mala cheia de 

dinheiro. O conteúdo da sequência 27 se refere ao conto O voo.   

Fernando Coni Campos assume o papel de “grande imagista” deste filme e deixa 

sua marca autoral, principalmente, em três momentos do filme. Em primeiro lugar, há a 

questão religiosa, que está na base do pensamento do diretor e constitui um dos eixos 

narrativos. “Aparentemente parece uma torre de babel. No entanto, num exame mais 

apurado, percebe-se facilmente que nada está isolado e que as vivências, os sonhos e os 

delírios de cada um estão comprometidos com a visão do autor que os integra e dá 

                                                           
5 Não há referência alguma ao conto ou ao autor na História da Literatura Brasileira.  
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sentido. E o seu modo de encarar o mundo é evidentemente cristão, sem ser piegas” 

(PEREIRA, 1968).  

Em segundo lugar, há a questão da auto reflexividade, uma característica tanto 

do cinema da “desconstrução” dos anos 60, como do cinema de Julio Bressane 

(BERNARDET, 2008, p. 3), que aparece também na sequência 20 do filme Viagem ao 

fim do mundo. Segundo Fernando Coni Campos, o erro de continuidade do seu filme, 

que está narrado abaixo, foi uma brincadeira proposital. Porém, a decisão de exibir a 

brincadeira revela sua assinatura autoral. Ao mostrar em cena questões técnicas do set 

de filmagem, Fernando Coni Campos se assume como o “grande imagista” do filme.  

Não sou um cineasta experimental. O que busco é a 
cinepoesia. Na Viagem, porém, tomo atitudes que são típicas 
do cinema experimental. Um dia, durante as filmagens, meu 
assistente, José Roberto Noronha, apareceu com uma 
namorada muito bonita. Resolvi que ela atuaria no filme. Não 
dá, retrucou a equipe, pois todos os personagens já se 
encontram embarcados no avião. Pois ela vai aparecer dentro 
do avião, ao lado do Jofre Soares, e ele espantado perguntará 
“quem é você?”, e ela responderá “sou um erro de 
continuidade” (CAMPOS, 2003, anexos). 

Em terceiro lugar, há a questão política. Fernando Coni Campos constrói uma 

sequência com o único objetivo de mencionar Cuba, um marco histórico do século XX. 

A forma encontrada por Fernando Coni Campos para inserir Cuba na narrativa fílmica é 

única e inusitada. Através da entrevista com um médico sobre o câncer, Fernando Coni 

Campos fala de Cuba, o câncer no imperialismo americano, e deixa claro sua posição 

política e ideológica. Não podemos esquecer que o filme foi realizado em plena ditadura 

militar brasileira. A repressão aprimorava-se em toda a América Latina. O 

posicionamento de Fernando Coni Campos neste filme reflete o que se sabia sobre os 

acontecimentos em Cuba naquele momento. Os EUA mobilizaram a opinião pública do 

mundo inteiro contra Cuba. O país foi expulso de todos os organismos políticos 

controlados pelos EUA. Iniciou um bloqueio econômico impiedoso que colocou o país 

num terrível estado de penúria.  

A sequência 8 mistura o formato de entrevista com cartelas como no cinema 

mudo. A câmera entra num consultório, passa pela enfermeira e encontra o médico, 

enquadrando-o em primeiro plano. Nenhuma pergunta é feita, mas a fala do médico nos 

indica ser uma entrevista sobre o câncer. A cada resposta, a câmera vai se aproximando 

cada vez mais do médico. Todas as intervenções durante a entrevista são feitas através 
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de cartelas; nesta sequência só há a voz do médico. Fernando Coni Campos antecipa as 

possíveis dúvidas dos espectadores e as coloca nas cartelas, evidenciando assim sua 

própria opinião. O médico fala sobre o câncer com algumas pequenas interrupções 

exclamativas feitas através das cartelas:  

O câncer é a rebelião de uma célula contra as leis do 
organismo. De repente, passa a se superdesenvolver e 
autodetermina criando uma república independente dentro do 
organismo. Naturalmente o organismo tenta policiar e 
dominar este movimento de emancipação celular. Mas o 
processo de conscientização, uma vez iniciado, é mais forte 
que o sentimento continental do corpo. No início é possível 
uma intervenção cirúrgica, uma operação que isole a 
república rebelde. Contudo, há sempre o perigo que a célula 
rebelde já tenha infiltrado no organismo, agentes que irão 
subverter a ordem de outras células; e estabelecer novos 
focos de independência, a isto, chamamos metástase. 

Após esta falação entra a cartela: “Cuba é um câncer?”. O médico responde a 

esta pergunta achando graça. “A comparação procede”. Mas o diretor insiste na linha 

política e introduz outra cartela: “E a Ásia, África e a América Latina?”. O médico 

responde irritado: “Não estamos aqui para falar de política, o senhor veio aqui para uma 

entrevista sobre o câncer, uma entrevista científica”. E dá um soco na mesa. Fernando 

Coni Campos resolve brincar e coloca outra cartela: “Científica é a vovozinha. A Terra 

está com câncer?”. O médico responde: “Pode ser que esteja, não digo que sim nem que 

não”. O médico encerra a entrevista deitado numa cadeira ginecológica e falando da 

Terra, da sua insignificância dentro do enorme Universo. A sequência se completa com 

a revista de atualidades com uma matéria sobre o planeta Terra com som original.   

  Fernando Coni Campos encerra Viagem ao fim do mundo falando da solidão e 

do vazio existencial que acompanham o homem na sua experiência na sociedade 

moderna. O diretor utiliza dois artifícios de linguagem na construção do segmento final 

do filme. Em primeiro lugar, o silêncio. Para um diretor que adora as palavras e que 

despejou em cima do espectador uma pesada verborragia ao longo do filme, o silêncio 

repentino surpreende e chama a atenção. Da sequência 32 a 38 seguem cenas silenciosas 

que expõem alguns personagens em situações de solidão e reflexão: a freira finalmente 

arranca seu véu e chora, a modelo penteia seus cabelos em frente ao espelho, Barbosa 

está sozinho deitado num pequeno quarto. Este silêncio prepara o espectador para o 

segundo artifício de linguagem: a leitura em voz over da quarta e quinta partes do 

poema Os Homens Ocos (1925) de T. S. Eliot (1888-1965), como suporte sonoro das 
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sequências subsequentes. A leitura do poema começa na sequência 39 e vai até a 

sequência 43; e nelas estão presentes os mesmos personagens do bloco silencioso nas 

mesmas situações de solidão. Porém, a sensação de vazio existencial se intensifica a 

partir do reforço sonoro que as palavras do poema acrescentam às imagens do filme. 

Os Homens Ocos  

IV 

Os olhos não estão aqui 
Não há olhos aqui  
Neste vale de estrelas moribundas 
Neste vale oco 
Nesta garganta partida de nossos reinos perdidos 

Neste último reduto de encontros 
Nós nos agrupamos 
E evitamos falar 
Reunidos nesta praia de rio cheio 

Sem vistas, a não ser 
Que os olhos reapareçam 
Como perpétua  
Rosa multifoliada 
Do reino do crepúsculo da morte 
A única esperança 
Dos homens ocos 

  V 

Aqui vamos andando à roda da pera silvestre 
Pera silvestre pera silvestre 
Aqui vamos andando à roda da pera silvestre 
Às cinco horas da manhã 

Entre a idéia 
E a realidade 
Entre o gesto  
E o ato 
Desce a Sombra 
Pois o reino é teu 
 
Entre a concepção 
E a criação 
Entre a emoção 
E a resposta 
Desce a Sombra 
A vida é muito longa 

Entre o desejo 
E o espasmo 
Entre a força 
E a existência 
Entre a essência 
E a descida 
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Desce a Sombra 
Pois o reino é teu 
Pois tua é 
A vida é 
Pois tua é  

É assim que acaba o mundo 
É assim que acaba o mundo 
É assim que acaba o mundo 
Não com um estrondo, mas com um gemido 

 

Sequências (Vide Planilha de Decupagem) 

O filme Viagem ao fim do mundo foi analisado a partir de uma estrutura de três 

eixos narrativos, que juntos compõem um painel de representação do homem do século 

XX. Cada eixo aborda determinados assuntos que foram elencados pelo diretor como 

relevantes para esta representação. Três personagens comandam a narrativa de cada 

eixo: o leitor, a modelo de publicidade e a freira. 

1.  O leitor é o personagem que compra o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas 

no aeroporto antes de embarcar. Através da leitura do capítulo O Delírio se constrói 

uma panorâmica da história mundial tocando em assuntos como o stalinismo e a Guerra 

do Vietnã. Já a leitura do capítulo O Senão do livro possibilita abordar a questão 

específica do desajuste social presente nos grandes centros urbanos, que é um dos males 

do século passado.  

Na sequência 5 o rapaz lê o capítulo VII, O Delírio, onde visualiza Pandora 

desnuda como a verdade, a mostrar-lhe como tem sido e será a vida na Terra. Ele se 

imagina dentro do delírio no qual Brás Cubas é guiado por um hipopótamo que o leva 

ao começo dos tempos. Só que em Viagem ao fim do mundo tudo muda: não se trata do 

começo dos tempos, mas de um "resumo dos tempos".  

A sequência 5 começa com um plano externo do avião. Através do vidro da 

janela, vemos o rapaz sentado na sua poltrona lendo o livro, e ouvimos a narração 

inicial em off do capítulo O Delírio. “Ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, 

e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 

mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja; 

sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 

vinte a trinta minutos”. A leitura pula direto para a parte do hipopótamo, que o leva até 



111 
 

as origens dos séculos. Close de um hipopótamo e depois uma série de imagens com 

jogos de luzes simulando uma longa viagem. A narração é idêntica ao romance. “Fiquei 

vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio 

incômodo, a condução violenta, e o resultado impalpável. O silêncio daquela região era 

igual ao do sepulcro: dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem”. 

Surge Pandora totalmente desnuda numa praia deserta. Silêncio absoluto. A cena 

começa com o plano detalhe dos seus cabelos, ela se vira e vemos seu rosto. A câmera 

vai se afastando até enquadrá-la de corpo inteiro. Ela estica o braço e vai girando seu 

corpo como se estivesse apresentando o Universo aos homens. Neste momento, o leitor 

entra em cena em primeiro plano lateral correndo em direção a Pandora. Ela o aguarda 

parada em pé. Ele mantém uma distância que sugere um duelo. A câmera enquadra o 

leitor em plano geral, por trás e por baixo das pernas de Pandora, que é vista de costas 

de corpo inteiro. “Chama-me Natureza ou Pandora; sou tua mãe e tua inimiga”. O leitor 

está em primeiro plano ouvindo. Depois a câmera o enquadra caminhando em direção à 

Pandora, em plano geral, por baixo das pernas dela, que agora está no quadro de costas 

apenas das pernas para baixo. A iluminação está estourada, não há distinção entre céu, 

mar e areia. Tudo é um enorme branco provocando um forte contraste com os corpos 

dos personagens. “Estupefato, não disse nada. Nem me deixei sequer soltar um grito. 

Mas ao cabo de algum tempo que foi breve, perguntei-lhe quem é e como se chama”.  

Close de Pandora que se vira para a câmera. O diálogo entre os personagens acontece 

em off. Pandora repete: “Chama-me Natureza ou Pandora. Mas não te assustes. Minha 

inimizade não mata, é sobretudo sobre a vida que se afirma”. A câmera gira em torno do 

corpo de Pandora, que está sentada na areia da praia. O diálogo em off entre os dois 

continua, como no romance, enquanto a câmera enquadra Pandora em diferentes 

ângulos; inclusive passeia pelo seu corpo nu. Há a inserção de dois planos do 

hipopótamo em close entre as imagens de Pandora sendo banhada pelas águas do mar. 

“Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que eu te deparei 

menos torpe ou menos aflitivo; o alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da 

noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos”. Quando 

ouvimos em off a pergunta de Pandora: “Que queres mais tu, idiota?”, surge o leitor em 

primeiro plano e na sequência Pandora que olha para a câmera e fala em som diegético: 

“Abre os olhos e olha como será a vida no mundo onde habitas. Olha”.  
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Neste momento do filme, Fernando Coni Campos inicia sua representação do 

homem contemporâneo, atualizando o delírio de Brás Cubas. Vemos através de um 

cinejornal americano da década de 30, com som dublado original, a assinatura do 

tratado de paz, o Tratado de Versalhes, do primeiro grande conflito do século XX. A 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), considerada o marco inicial do século passado. 

Esta guerra foi o primeiro conflito planetário da era industrial e provocou um enorme 

morticínio de homens. O grande conflito teve efeitos espetaculares em todo o mundo. A 

queda dos maiores impérios europeus demonstrava que nada havia de imutável neste 

mundo; já não existiam príncipes absolutos nem dogmas inquestionáveis. Libertados 

das antigas regras, os artistas aventuraram-se em novas correntes pictóricas, musicais, 

literárias e arquitetônicas. O cinema tornou-se um fenômeno social, assim como o 

esporte. Os novos heróis estavam na tela e nos campos esportivos. Os EUA projetaram-

se como o país mais importante e poderoso do planeta. Surgiu a União Soviética em 

1917. A Primeira Guerra Mundial modificou o mundo completamente, descartando 

como obsoletos alguns mapas dos anos anteriores. O cinejornal faz uma varredura 

histórica partindo do Tratado de Versalhes e abarcando os principais acontecimentos 

entre as duas guerras mundiais, tais como a marcha sobre Roma, Mussolini como 

primeiro ministro, o desenvolvimento dos EUA, a era de produção em massa e das 

compras a prazo, a lei seca, a depressão de 1929, o desemprego em 1932, o surgimento 

de Hitler, o crescimento bélico da Alemanha até o rompimento do tratado de paz por 

Hitler. Fernando Coni Campos usa o cinejornal para mostrar toda a evolução do 

totalitarismo no século XX, Hitler, Mussolini, o nazifascismo; para provar que o 

totalitarismo tem origens que não devem ser esquecidas.  

O cinejornal termina e o delírio contemporâneo continua na revista de 

atualidades, que a modelo sentada ao lado do leitor no avião, folheia. A primeira 

imagem gráfica que vemos é um anúncio de toalha. A seguir, há uma matéria sobre 

Joseph Stálin (1878-1953), O Czar Vermelho, terminando com a imagem do seu corpo 

embalsamado. Na matéria seguinte, o assunto é a Praça Vermelha, acompanhada da 

música A bomba está para explodir na praça enquanto a banda passa (1966), de 

Roberto Rei. A música, cujo título já diz do que se trata a letra, atua na construção de 

uma narrativa unitária tendo em vista que as imagens da revista e a letra da música 

convergem para a mesma direção, uma explosão na praça. Vemos na revista, imagens 

estereotipadas da praça sendo bombardeada. Neste trecho do delírio, Fernando Coni 
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Campos faz referência à desestalinização da União Soviética, promovida por Nikita 

Khrushchev (1894-1971) após a morte de Stálin. Khrushchev denunciou os expurgos 

stalinistas em 1956, no 20º Congresso do Partido, e inaugurou uma era menos 

repressiva na União Soviética. 

O plano seguinte não existe no delírio do romance. Retornamos à Pandora na 

praia com o leitor, que reage negativamente às imagens mostradas tentando atacá-la 

com uma faca. Ele age como se, ao eliminar Pandora, estivesse eliminando também o 

delírio da humanidade no século XX. “Não será nada disso que você mostrou, mas 

isto”. O leitor avança em direção a Pandora, que se esquiva às gargalhadas balançando 

seus longos cabelos, ao som do refrão da música Guantanamera (1963), composta por 

José Martí e Josito Fernandez (1908-1979). O leitor aturdido continua tentando atacá-la 

com a faca ao vento. Pandora em primeiro plano grita para a câmera com som diegético: 

“Eu sei; heim!”.  O delírio prossegue.  

Guantanamera é uma das mais célebres canções da música cubana. O uso da 

palavra Guantanamera se referindo a algo triste tem sua origem num programa de rádio 

da década de 40, chamado La Guantanamera, cujos temas eram escolhidos nas páginas 

policiais dos jornais. Alternavam-se partes cantadas com a dramatização de crimes. Ao 

concluir cada parte, repetia-se o coro: "Guantanamera, guajira guantanamera...". O 

programa ficou tão popular que o povo adotou a frase "me cantó una Guantanamera...", 

para falar que alguém contou um fato triste (FILHO, 2012). Sendo assim, este refrão 

constrói com a imagem do leitor atacando Pandora uma narrativa unitária na medida em 

que contribui para a expressão de indignação do leitor frente aos tristes fatos, muitas 

vezes calamitosos, expostos por Pandora. 

O delírio continua com imagens de bombardeios americanos ao som da música 

Soy loco por ti, América (1966), composta por Gilberto Gil e José Carlos Capinan para 

Caetano Veloso, que a gravou em seu primeiro disco em 1968. Esta música constrói 

uma dupla narrativa com a imagem na medida em que sua letra exalta a América, 

enquanto as imagens mostram cenas degradantes provocadas pelos americanos, como 

da guerra do Vietnã. Esta dicotomia imagem-som cria um ruído de significação que 

enriquece a obra cinematográfica. A trilha musical deste trecho da sequência utiliza 

apenas a primeira estrofe da canção. Neste momento do filme Fernando Coni Campos 

critica o crescimento do poderio americano em todo o mundo.  
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Soy loco por ti América (apenas a 1ª estrofe) 

Soy loco por ti, América 
Yo voy traer una mujer playera 
Que su nombre sea Marti 
Que su nombre sea Marti... 
Soy loco por ti de amores 
Tenga como colores 
La espuma blanca 
De Latinoamérica 
Y el cielo como bandera 
Y el cielo como bandera... 

Após os bombardeios voltamos à revista com a charge de uma criança que testa 

sua arma no próprio pai, concluindo que funciona. Fernando Coni Campos faz uma 

crítica ao crescimento da violência em vários segmentos sociais. Ao final da charge, 

começa a música Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones 

(1966) de M. Luzini e F. Migliacci, que invade o plano seguinte, no qual Pandora em 

close balança seus longos cabelos indicando que o delírio ainda não acabou e 

retornamos à revista. A música continua acompanhando a sequência que passa a exibir 

várias realizações do homem no século XX, como o anúncio publicitário e a conquista 

espacial. Esta música também constrói uma dupla narrativa junto à imagem, porém de 

forma inversa à da canção Soy loco por ti América do plano anterior. Neste momento do 

filme, as imagens se referem às novidades do século XX. Mas a letra da música, além 

de falar de eventos felizes como os Beatles e os Rolling Stones, acrescenta a lembrança 

da morte e da guerra do Vietnã. A leitura da dupla narrativa fílmica se completa em 

cada espectador na medida em que a compreensão do filme está relacionada à forma 

como cada um percebe o mundo. 

Era Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones  
  
Era um garoto 
Que como eu 
Amava os Beatles 
E os Rolling Stones.. 
 
Girava o mundo 
Sempre a cantar 
As coisas lindas 
Da América... 
 
Não era belo 
Mas mesmo assim 
Havia mil garotas afim 
Cantava Help 
And Ticket To Ride 
Oh Lady Jane, Yesterday... 
 
Cantava viva, à liberdade 
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Mas uma carta sem esperar 
Da sua guitarra, o separou 
Fora chamado na América... 
 
Stop! Com Rolling Stones 
Stop! Com Beatles songs 
Mandado foi ao Vietnã 
Brigar com vietcongs... 
 
Ratá-tá tá tá... 
Tatá-rá tá tá... 
Ratá-tá tá tá... 
Tatá-rá tá tá... 
Ratá-tá tá tá... 
Tatá-rá tá tá... 
Ratá-tá tá tá... 
 
Era um garoto 
Que como eu! 
Amava os Beatles 
E os Rolling Stones 
Girava o mundo 
Mas acabou! 
Fazendo a guerra 
No Vietnã... 
 
Cabelos longos 
Não usa mais 
Nem toca a sua 
Guitarra e sim 
Um instrumento 
Que sempre dá 
A mesma nota 
Ra-tá-tá-tá... 
 
Não tem amigos 
Nem vê garotas 
Só gente morta 
Caindo ao chão 
Ao seu país 
Não voltará 
Pois está morto 
No Vietnã... 
 
Stop! Com Rolling Stones 
Stop! Com Beatles songs 
No peito um coração não há 
Mas duas medalhas sim.... 
 
 

Ainda na revista, segue um anúncio de sapatos com som original, que tenta 

abafar a música do plano anterior. Imagens de vários quadros famosos de uma matéria 

sobre artes plásticas. A sequência específica do delírio, aparentemente, termina aqui 

com uma miscelânea de assuntos relevantes na construção do homem contemporâneo, 

como a disputa espacial e a publicidade e a propaganda.  
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Na sequência 13 o leitor volta ao romance com a leitura em off do capítulo 

LXXI, O Senão do livro. A sequência 13 inicia da mesma forma que a sequência 5, com 

um plano externo do avião. Através do vidro da janela, vemos o rapaz sentado na sua 

poltrona lendo o livro, e ouvimos a narração em off. “Começo a arrepender-me deste 

livro. Eu não tenho o que fazer e realmente expedir alguns magros capítulos para esse 

mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade”. O leitor passa a ser visto 

dentro do avião em primeiro plano enquanto a leitura em off prossegue. “Mas o filme é 

enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás 

ínfimo, porque o maior defeito deste filme és tu, espectador”. Neste momento, surgem 

imagens de mendigos, ébrios e loucos, que passam a ilustrar a voz over que deixou de 

ser narração em off. É feita a leitura integral do capítulo LXXI. “Tu tens pressa de 

envelhecer, e o filme anda devagar; tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular 

e fluente, e este filme e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, 

andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem...”.  

A sequência se completa com trechos do depoimento do repórter José Leal, um 

dos personagens, que conta sua história de vida, de como caiu e se levantou. “Eu sou o 

repórter José Leal. Realmente, bebi durante 18 anos. Comecei ainda menino e cheguei 

até a fronteira da loucura e da morte”. Enquanto ouvimos seu depoimento, surgem 

novas imagens de desajustados encarcerados. Close em José Leal que continua 

narrando. “Aconteceram então muitas coisas, principalmente reflexões, reflexões sérias, 

reflexões muito profundas. Lembrei-me também dos meus amigos, daqueles que me 

queriam muito bem, que desejavam me ver outra vez de volta à profissão que eu 

abraçara ainda menino. Lembrei-me da minha mulher e do meu filho que tinha na época 

11 anos de idade. Pensei  também em fazer as pazes com Deus”. Este depoimento é o 

gancho para a entrada do monólogo da freira.  

Esta sequência acrescenta mais uma peça ao mosaico da representação do 

homem no século XX com imagens de cidadãos desajustados ou encarcerados em 

hospícios. Um retrato cruel da realidade em vários centros urbanos. A inclusão do 

depoimento do repórter José Leal traz um toque de otimismo, pois mostra que é possível 

se levantar depois de cair.  

Na narração em off, o personagem leitor começa lendo um livro e termina se 

referindo a um filme. O personagem leitor atua como porta-voz do diretor, pela segunda 
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vez (a primeira foi na leitura do texto de Chesterton na abertura do filme), criticando a 

narrativa lenta e fragmentária do seu próprio filme, ao mesmo tempo em que tenta 

travar um diálogo com o espectador. Ao fazer isto, Fernando Coni Campos se mostra, 

mais uma vez, como autor e “grande imagista” desta viagem.  

 

2.  A modelo de publicidade é a personagem que se senta ao lado do leitor durante a 

viagem de avião. Neste eixo narrativo, Fernando Coni Campos aborda questões 

relativas aos meios de comunicação de massa, principalmente o cinema e a televisão, 

que se consolidaram no século XX.   

A sequência 11 começa com a modelo e o leitor rindo. Ele acredita que a 

conhece de algum lugar. “Será que nós já nos vimos antes?”. Ela desconversa. “Pode 

ser, mas não acredito.” Ele insiste. “Não, tenho certeza que nós já nos vimos. Já lhe vi 

assim”. Ele faz referência ao gesto que a modelo fazia naquele momento. Corte. 

Inserção do plano do leitor assistindo a um show televisivo da modelo. No avião, a 

conversa entre os dois prossegue. “Outro dia me surpreendi na farmácia comprando o 

seu sabonete. Não é engraçado? Então você é o que se chama garota propaganda?”. A 

modelo se vira de lado encerrando a conversa. O que poderia ser uma cantada barata é o 

elo para a colocação da força da propaganda nas escolhas cotidianas, principalmente 

através das sugestões de personalidades televisivas famosas, uma característica 

marcante do século XX. 

A sequência 15 traz a entrevista com Silvio Bering publicada na revista Fatos e 

Fotos, que foi relacionada nos créditos de abertura do filme. Esta sequência se divide 

em duas partes com uma longa narração em voz over.  

A primeira parte começa numa agência de publicidade. Vários planos de pessoas 

trabalhando em suas pranchetas enquanto ouvimos a narração em voz over.  “O mito se 

perpetua e se comunica com o público, desde que consiga criar em torno de si uma 

imagem que corresponda aos anseios de uma faixa da população. O mito é por 

excelência a personificação do homem médio e o caminho que ele encontra para libertar 

suas frustrações. Tudo aquilo que ele deixa de realizar, o homem comum, tem que ser 

feito até as últimas consequências por seu ídolo”. Neste momento é exibida uma série 
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de fotos fixas das divas do cinema; encerrando com uma foto de Marilyn Monroe 

(1926-1962) em posição sensual, o ícone máximo do mito cinematográfico.  

Avião. Plano da modelo folheando a revista de atualidades e se fixando numa 

matéria sobre publicidade. A narração em voz over se refere ao texto da revista que fala 

sobre como a publicidade tende a acompanhar as modificações exigidas pela opinião 

pública. “As exigências variam na medida em que se modificam as motivações e as 

características de uma época. Da mesma forma os ídolos evoluem em função dessas 

variações”. Seguem várias fotos de atrizes com seios desnudos. A narração segue 

falando sobre como as atrizes de Hollywood tiveram que começar a tirar a roupa em 

decorrência de uma disputa de mercado com o cinema francês. Surge uma série de fotos 

de atrizes em cenas mais eróticas e beijos mais ardentes. “O que até pouco tempo era 

condenado pela opinião pública americana passou a ser um imperativo a que a 

publicidade tem que ceder para não ver os filmes franceses que apresentam cenas mais 

picantes e chocantes em relação a problemas sexuais tomarem conta do mercado 

americano”. As fotos vão aumentando sua carga erótica enquanto a narração justifica 

que a disputa de mercado provocou uma mudança nos padrões éticos americanos, mas 

que isto não significa um sinal de disfunção de costumes nem indício de decadência.  

Nesta sequência, Fernando Coni Campos reflete sobre o poder do cinema como 

meio de comunicação de massa através da mitificação das atrizes, o star system 

hollywoodiano que mobilizava as plateias do mundo inteiro. Além disso, há a 

erotização do cinema americano com o objetivo principal de conquistar mercados. O 

erotismo sempre existiu no cinema, mas de maneira velada. A concorrência com a 

televisão, que surge na década de 50, possibilitou a expansão do erotismo nos filmes 

para cinema na medida em que as cenas picantes despertam a curiosidade do público e 

consequentemente vendem mais ingressos. Além disso, no cinema há o controle de 

idade dos espectadores, o que acarreta maior liberdade de criação aos realizadores. A 

abordagem desta questão se torna pertinente na medida em que o cinema e a televisão se 

consolidaram como meios de comunicação de massa no século XX, passando a exercer 

enorme peso sobre a vida do homem contemporâneo.   

A sequência 16 é formada apenas por imagens de arquivo com uma longa 

narração em voz over de um trecho do artigo O Mito e as Multidões (1965) de Hélio 
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Pellegrino (1924-1988), publicado na revista Fatos e Fotos, de acordo com os créditos 

de abertura. 

A narração em voz over fala sobre o homem, o único bicho na terra que sabe que 

vai morrer, e o quão pouco ele necessita para viver e ser feliz. Só que ele não recebe 

esse mínimo. “Ao homem lhe dão uma sociedade de classe, dividida por injustiças e 

ódios implacáveis. Ao homem não lhe dão o amor, mas a espada e a violência, o 

desprezo”.  Enquanto ouvimos o texto de Hélio Pellegrino, são projetadas imagens que 

ilustram uma possível simplicidade cotidiana na vida do homem, tais como casas 

humildes, crianças brincando na rua, soltando pipas, carros nas estradas, túmulos no 

cemitério.  

Em decorrência da ausência desse mínimo, os homens apelam para a função mítica 

de sua fantasia profunda, fogem de si e se alienam, através da identificação com um 

herói por elas escolhido. “Esse herói será o símbolo da onipotência alienadora que as 

multidões buscam, que cada pequeno homem da multidão busca para vingar-se da vida, 

para arredar-se do fosso de sua inermidade, de seu pungente desvalor”.  

Imagem de uma multidão de pessoas numa fila, seguida de cenas de um programa 

de auditório televisivo, um show de calouros. Plano geral de uma plateia lotada. A 

narração discorre sobre uma sociedade de consumo que fabrica mitos em lata para uma 

multidão que tenta esquecer-se. “O mito neste caso passa a encarnar não os melhores e 

mais altos valores do homem, não o encontro do ser humano consigo mesmo e com o 

outro, não o canto desta núpcia dulcíssima, mas o tropel do homem em fuga que tenta 

sacudir de si o peso de sua própria condição tornada insuportável. Instala-se a partir daí 

o mito”. 

Com esta sequência, Fernando Coni Campos fala da televisão como um meio de 

comunicação de massa por excelência, tendo em vista que é capaz de atingir um enorme 

número de telespectadores. O modelo do star system hollywoodiano se atualiza e se 

adapta à televisão na fabricação de mitos para uma faminta multidão de alienados, 

consequência da industrialização da cultura, que transforma o consumidor em objeto 

dificultando uma reflexão sobre o mundo à sua volta. A comunicação de massa é um 

fenômeno praticamente mundial e foi o início da globalização que vivemos nos dias de 

hoje. 
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3. A freira é uma personagem cheia de dúvidas sobre sua vocação e suas relações 

com Deus e o mundo. Neste eixo narrativo, através da meditação desta personagem, 

Fernando Coni Campos reflete sobre a problemática dos religiosos que possuem ideias 

diferentes das tradicionalmente seguidas pela igreja. Este assunto teve muita 

repercussão no século XX e Viagem ao fim do mundo trouxe para as telas, pela primeira 

vez, essa discussão (MARTINS, 1968). O ponto de partida foram alguns textos de 

Simone Weil, (1909-1943), uma escritora francesa cheia de contradições. Simone Weil 

sofreu uma grande crise por ser marxista e, em 1938, sem nunca ter lido sequer um livro 

religioso, se sentiu tocada pela presença inesperada de Cristo. “No instante em que 

Cristo se apoderou de mim, nem os sentidos, nem a imaginação tiveram parte alguma: 

senti somente através do sofrimento a presença de um amor semelhante ao que se lê no 

sorriso de um rosto amado” (Apud BOSI, 1982, p. 60). Foi uma das primeiras pessoas 

que tentaram conciliar o marxismo com o cristianismo. A personagem da freira tem 

participação relevante em quatro sequências do filme, com uma longa narração em off 

ou em voz over inspirada nos textos de Simone Weil. Nas sequências 14, 17, 22 e 25 

são colocadas algumas questões religiosas pertinentes ao século XX.  

Já o monge que aparece conversando com a freira teve como inspiração o monge 

trapista Thomas Merton (1915-1968), de acordo com os créditos do filme.  Os trapistas 

são consagrados pelo voto de silêncio eterno e pela sua renúncia ao mundo. Para 

Merton, esta renúncia não era uma fuga, mas sim “uma silenciosa e talvez quase 

desesperadora recusa de aceitar os mitos e ficções que pululam na sociedade” (NETO, 

1978, p.4). Merton acreditava na plenitude de Deus em todas as coisas e que o perdão 

era o âmago do humanismo cristão. “O cristianismo não é apenas um sistema religioso 

que tenta explicar o mal. É uma vida de amor dinâmico que perdoa o mal e ao perdoá-lo 

permite ao amor transformá-lo em bem” (Apud NETO, 1978, p.4).  

A sequência 14 começa com duas freiras em primeiro plano, a câmera se 

aproxima da mais nova enquadrando-a em close. A freira está meditando sobre sua crise 

vocacional que fica exposta na narração em off. “Tenho me perguntado nesses dias 

sobre a vontade de Deus e de que maneira se pode chegar a se conformar plenamente 

com ela”. Através dos pensamentos da freira somos levados em flashback para outros 

cenários, como um templo religioso e um jardim, onde ela continua seus 

questionamentos. “Deus recompensa a alma que pensa nele com atenção e amor e 

recompensa exercendo uma pressão rigorosa, matematicamente proporcional a esta 
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atenção e a este amor. Me parece que a vontade de Deus não é que eu permaneça na 

igreja, pois a inibição que me retém não se faz sentir com a menor força nos momentos 

de atenção e amor que nos outros momentos”. Plano geral da freira saindo de uma 

pequena igreja e indo em direção à câmera.  

A freira continua meditando no avião em som off e o que vemos em flashback 

ilustra sua narração. “Não posso deixar de me perguntar se nestes momentos em que 

uma grande parte da humanidade está mergulhada no humanismo, Deus não quer que 

haja homens e mulheres entregues a ele e que, no entanto, estejam precisamente fora da 

igreja”. Alguns planos gerais da freira caminhando por um jardim, e na sequência o 

plano geral de uma rua de alguma cidade grande, onde uma multidão se movimenta 

alheia à presença da câmera. A narração continua e do meio da multidão se destaca uma 

mulher que reconhecemos ser a freira sem o hábito. Voltamos ao close da freira no 

jardim que conclui sua reflexão narrativa. “Em todo o caso, quando eu me represento 

concretamente, nenhum pensamento me dói mais do que esta separação da massa 

imensa e infeliz dos que não creem”.  

Outra vez a imagem da multidão, porém se inicia uma narração em off com voz 

masculina. Retornamos ao close da freira no avião e ao seu novo flashback que, neste 

momento do filme, se refere à sua conversa com um monge mertoniano.6

Retornamos à freira no avião, que continua meditando sobre sua crise vocacional 

e religiosa. Começa um diálogo entre a narração off da freira (Simone Weil) e o som 

diegético do monge (Thomas Merton). Acredito que tenha sido, principalmente, por 

causa deste momento do filme, que Fernando Coni Campos tenha concatenado sobre a 

necessidade de outro veículo para difundir Viagem ao fim do mundo. O cinema é 

 Seguem 

vários planos da freira e do monge conversando enquanto caminham pelo mesmo 

jardim. Na cena do monólogo do monge, a narração em off passa a ser diegética na 

lembrança da freira, e reflete o pensamento de Thomas Merton. “Afastamento do 

convívio dos homens pode ser foco especial de amor para com eles. Jamais deve ser 

rejeição do homem e da sociedade. Mas pode ser muito bem rejeição, uma tranquila e 

humilde recusa de aceitar os mitos e as ficções dos quais a sociedade não pode se livrar, 

especialmente na nossa época”.  

                                                           
6 O ator que interpreta o monge é o diretor do filme Fernando Coni Campos (PAIVA, 1968). 
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dinâmico demais para tanta retórica, e o espectador menos atento tem grandes chances 

de submergir no meio das indagações sociais e metafísicas expostas na tela. O 

espectador deste filme precisaria da opção de poder pará-lo, voltar a trás, refletir e 

seguir adiante na narrativa.  

Plano médio do casal de religiosos descendo uma íngreme escada dentro do 

jardim, e se afastando gradativamente da câmera, enquanto seguimos ouvindo o som 

diegético do monge que afirma sua filosofia existencial. “Acontece, como no nosso 

tempo, que o mundo parece haver se transformado numa imensa e idiota ficção. E 

quando o vírus da mentira penetra em cada veia e em cada órgão do corpo social, seria 

anormal e imoral se não houvesse reação. É mesmo sadio que a reação tome por vezes a 

forma de um protesto franco”.  

Para encerrar esta sequência entra a música Superbacana (1968) cantada por 

Caetano Veloso. As figuras da freira e do monge vão se afastando ao final da escada e 

voltamos para a revista de atualidades com uma matéria sobre os Beatles e a loucura dos 

fãs. Plano detalhe dos dizeres da revista. “Isto não é sinal de dissolução de costumes, 

nem indício de ressurreição de práticas do Império Romano, mas de mudanças de certos 

padrões éticos”. Depois de uma carga tão pesada de questionamentos existenciais, 

Fernando Coni Campos relembra com leveza algumas mudanças marcantes da época do 

filme, tais como os Beatles e Cassius Clay, tudo ao som do tropicalismo.    

Nesta sequência a música constrói uma narrativa unitária junto à imagem, pois 

tanto a fala do monge quanto as matérias da revista estão em sintonia com a letra da 

música, que revela enorme euforia frente a uma época de grandes mudanças por todo o 

mundo.  

Superbacana 
 
Toda essa gente se engana 
Ou então finge que não vê que eu nasci 
Pra ser o superbacana 
Eu nasci pra ser o superbacana 

Superbacana Superbacana 
Superbacana Super-homem 
Superflit, Supervinc 
Superist, Superbacana 

Estilhaços sobre Copacabana 
O mundo em Copacabana 
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Tudo em Copacabana Copacabana 
O mundo explode longe, muito longe 

O sol responde 

O tempo esconde 
O vento espalha 
E as migalhas caem todas sobre 

Copacabana me engana 

Esconde o superamendoim 

O espinafre, o biotônico 
O comando do avião supersônico 
Do parque eletrônico 
Do poder atômico 

Do avanço econômico 
A moeda número um do Tio Patinhas não é minha 
Um batalhão de cowboys 
Barra a entrada da legião dos super-heróis 

E eu superbacana 
Vou sonhando até explodir colorido 
No sol, nos cinco sentidos 
Nada no bolso ou nas mãos 
Um instante, maestro 

Super-homem Superflit 
Supervinc, Superist 
Superviva, Supershell 
Superquentão 

A sequência 17 começa com o trecho de um documentário com som original 

sobre a festa litúrgica de Nossa Senhora Aparecida que acontece na cidade de Aparecida 

em São Paulo em 12 de outubro. O documentário exalta a devoção à santa padroeira do 

Brasil. “O Brasil menino, o Brasil de amanhã, o Brasil país do futuro muito depende da 

fé que nós temos, da fé que nós devemos ter na virgem de Aparecida”.  

Após a inserção de filme documental onde uma multidão de fiéis celebra uma 

santa, há o close da freira no avião envolta com mais questionamentos. “Meu Deus, às 

vezes a igreja me dá medo”. Saímos do avião e vamos para outro flashback da freira 

caminhando por um jardim e meditando. O som off da freira assume também a função 

de voz over com a inclusão de um cinejornal sobre o Vaticano, sem som original. 

Enquanto assistimos ao funeral do Papa João XXIII, ouvimos em voz over a meditação 

da freira sobre o medo que sente da influência da igreja frente à vulnerabilidade social 

da maioria das pessoas. “Tenho medo desse patriotismo da igreja que existe nos meios 

religiosos. Tenho medo porque temo o contágio; não porque a igreja me pareça indigna 
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de me inspirar esses sentimentos. Mas porque não quero para mim nenhum sentimento 

dessa espécie, como os que aprovaram a Cruzada e a Inquisição. Não posso deixar de 

pensar que eles se equivocaram. Não posso recusar a luz da consciência”. As imagens 

do funeral do papa, onde há uma multidão espremida tentando se despedir da autoridade 

máxima da Igreja Católica, reforça o medo inicial da freira. Medo da submissão cega e 

sem questionamentos, medo do patriotismo da igreja. Close da freira de volta ao avião. 

Esta sequência pretende evidenciar a força social da igreja e seu enorme poder de 

manobra sobre a imensa massa de fiéis em vários momentos da história da humanidade, 

inclusive no século XX.  

A sequência 22 começa com as duas freiras em primeiro plano enquanto a mais 

velha comenta em som diegético sobre a mudança da vestimenta das freiras. A câmera 

se aproxima enquadrando em close a freira mais nova, que recomeça sua meditação em 

off. “Tive na minha primeira infância a noção cristã da caridade ao próximo, a que em 

várias passagens do evangelho se dá o nome de justiça”.  

Saímos do avião e entramos em mais outro flashback da freira. Neste momento 

ela se encontra em cima de uma enorme pedra, sem hábito, vendo a arrebentação das 

ondas do mar. “A noção de pureza, com tudo o que essa palavra pode significar para um 

cristão, apoderou-se de mim aos dezesseis anos, depois de atravessar durante alguns 

meses as inquietações sentimentais próprias da adolescência. Esta noção me apareceu 

contemplando o mar e pouco a pouco se impôs de maneira irresistível”.  

A freira prossegue relembrando fatos da sua vida e o flashback muda de lugar. 

Ela se lembra de uma viagem ao nordeste com a família. Há a inserção de imagens da 

miséria nordestina e mais uma vez, o som off  da freira assume também a função de voz 

over. “Até então não tinha tido contato com a miséria. Sabia que existia a miséria, 

estava obcecada por ela, mas não havia comprovado por um contato mais prolongado. 

Ali, recebi para sempre a marca de escravo como a marca de ferro em brasa, que os 

romanos punham na frente dos seus escravos mais depreciados. Desde então, sempre me 

olhei como uma alma escrava”. Imagens de uma festa numa feira nordestina com a 

presença da freira sem hábito. “O Cristianismo é por excelência a religião dos escravos. 

Os escravos não poderiam deixar de aderir a ela e eu entre eles”. Seguem algumas 

imagens da freira sem hábito ao pé de uma cruz num barranco nordestino. Ela entra 
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numa pequena igreja e se ajoelha. Plano geral externo de uma enorme área totalmente 

seca.  

Voltamos ao avião. As duas freiras estão enquadradas em primeiro plano e 

ouvimos a narração em off da mais nova, que dá continuidade às suas reflexões, 

compartilhando com o espectador o motivo da sua conversão religiosa. Ela recorda uma 

viagem à Europa onde percorreu capelas e igrejas. Numa determinada igreja onde São 

Francisco de Assis constantemente orava, ela se sentiu compelida a ajoelhar. A freira 

continua meditando e o flashback adquire novo cenário. Ela se encontra sem hábito 

junto a um jovem poeta, que segundo sua narração em off, por azar e não pela 

providência, lhe apresentou o soneto de Gregório de Matos (1636-1695), Pecador 

contrito aos pés da cruz.  

Pecador contrito aos pés da cruz 

Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade,  
Verdade é, meu Senhor, que hei delinqüido,  
delinqüido vos tenho, e ofendido,  
ofendido vos tem minha maldade. 

Maldade, que encaminha a vaidade,  
Vaidade, que todo me há vencido,  
Vencido quero ver-me e arrependido,  
Arrependido a tanta enormidade. 

Arrependido estou de coração,  
De coração vos busco, dai-me abraços,  
Abraços, que me rendem vossa luz. 

Luz, que claro me mostra a salvação, 
A salvação pretendo em tais braços,  
Misericórdia, amor, Jesus, Jesus! 

Retornamos ao avião e a freira em close conclui. “Mais tarde lendo-o descobri 

que este soneto seria fundamental na minha vida. Numa dessas declamações, Cristo 

mesmo desceu do céu e apoderou-se de mim, em minhas meditações sobre o problema 

de Deus”. Mudamos de cenário. A câmera enquadra, num close frontal, a freira sem 

hábito ajoelhada. “Não havia nunca previsto esta possibilidade de um encontro real, de 

pessoa a pessoa, aqui na Terra, entre um ser humano e Deus. Senti unicamente através 

do sofrimento a presença de um amor análogo ao que se lê no sorriso de uma pessoa 

amada”. Voltamos ao avião onde a sequência se encerra com um close da freira.  
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Fernando Coni Campos se aproveita da história de Simone Weil de forma 

inversa na construção da personagem da freira com relação à crise vocacional. Simone 

Weil também se encontrou com Cristo através da poesia, só que ao invés de um soneto 

de Gregório de Matos, foi o poema Love de George Hebért (1593-1632). Porém, isto 

aconteceu apenas cinco anos antes de sua morte. Seu dilema, diferentemente da freira 

do filme, não era se deveria abandonar a vida religiosa, mas se deveria abraçá-la. 

Simone Weil se recusou a ser batizada, pois se o fizesse estaria se diferenciando dos que 

não são. “Entrar na instituição é separar-se dos que estão do lado de fora, dos proscritos 

de agora e dos séculos passados mais remotos. O contato com os esquecidos faz um mal 

tão atroz que o amor de Deus se torna quase impossível”. Simone Weil opta por “ficar 

sozinha, estrangeira e no exílio em relação a não importa que meio humano, sem 

exceção” (Apud BOSI, 1982, p. 74). 

 A sequência 25 começa direto no flashback da freira, que se encontra debruçada 

sobre a vista de uma cidade grande e retoma a questão da sua crise vocacional enquanto 

caminha. A narração em off recomeça. “Até agora, ainda que tenha pensado nisto 

constantemente enquanto oro, durante a missa ou à luz da meditação, não tive uma só 

vez durante um segundo a sensação de que Deus me quer dentro da igreja, nem sequer a 

sensação de incerteza ficou alguma vez. Creio que Deus não me quer dentro da igreja”. 

Voltamos ao close da freira no avião que continua sua meditação afirmando que sua fé 

se abalava apenas em contato com o sofrimento dos outros. A narração em off assume 

também a voz over com a entrada de imagens de campos de concentração; cenas com 

uma carga enorme de sofrimento humano. “Este contato me faz um mal atroz, me 

desgarra tanto a alma que o amor de Deus se torna quase insuportável durante algum 

tempo”. Voltamos ao close da freira no avião que pela primeira vez fala em som 

diegético. “Me tranquiliza um pouco pensando que Cristo chorou ao prever os horrores 

da tomada de Jerusalém”.  

Esta sequência exibe um dos maiores horrores do século XX, os campos de 

concentração da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Fernando Coni Campos se 

pergunta, através da personagem da freira, e do seu discurso retórico inspirado em 

Simone Weil, onde estava Deus neste momento tão negro da história da humanidade. 

Simone Weil considerava a extrema miséria uma forma de abandono e esquecimento de 

Deus (BOSI, 1982, p.74).  
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Trilha Sonora 

Caetano Veloso define o Tropicalismo como o avesso da Bossa Nova. Enquanto 

a Bossa Nova introduziu uma forma original de compor e interpretar, o Tropicalismo 

pretendia instaurar uma postura crítica na cena cultural brasileira, o que provocou uma 

revolução no meio musical. Em 1967, Caetano Veloso (1942) iniciou esta nova 

revolução ao cantar a música Alegria, Alegria (1967) com acompanhamentos de 

guitarras elétricas, no III Festival de Música Popular da TV Record. A crítica tradicional 

o acusou de violar a integridade da música popular brasileira. Porém, a intenção dos 

tropicalistas era tentar uma reaproximação entre a música brasileira e os jovens, que se 

mostravam cada vez mais interessados no pop e no rock dos Beatles. O Tropicalismo 

misturou manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais.   

A estrutura narrativa de Viagem ao fim do mundo demonstra que o cineasta 

Fernando Coni Campos estava totalmente sintonizado com a intenção dos tropicalistas. 

Ele misturou formatos, suportes e estilos dos mais diversos na construção crítica de um 

painel cinematográfico do homem do século XX. Além disso, a trilha sonora do filme 

envolve não apenas uma excessiva narração em off e em voz over, mas também muitas 

músicas do movimento Tropicalista, e em sua maioria de Caetano Veloso.  

Logo na abertura do filme ouvimos a música Alegria, Alegria (1967) enquanto 

os créditos do filme são exibidos. Viagem ao fim do mundo ainda faz parte dos filmes 

que apresentam todos os créditos no início da projeção e não ao final, como acontece 

atualmente. Com isto, são exatos três minutos e dezesseis segundos de créditos de 

abertura, tempo suficiente para ouvir integralmente a música Alegria, Alegria, uma 

introdução, um retrato antecipado do filme que vem a seguir. Viagem ao fim do mundo é 

um filme fora do seu tempo, “caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento”. 

É um filme que “por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome sem 

telefone” faz a colagem de uma época “no coração do Brasil”, “por que não, por que 

não...”.  

Alegria, Alegria  
 
Caminhando contra o vento 
Sem lenço e sem documento 
No sol de quase dezembro 
Eu vou... 
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O sol se reparte em crimes 
Espaçonaves, guerrilhas 
Em cardinales bonitas 
Eu vou... 

Em caras de presidentes 
Em grandes beijos de amor 
Em dentes, pernas, bandeiras 
Bomba e Brigitte Bardot... 

O sol nas bancas de revista 
Me enche de alegria e preguiça 
Quem lê tanta notícia 
Eu vou... 

Por entre fotos e nomes 
Os olhos cheios de cores 
O peito cheio de amores vãos 
Eu vou 
Por que não, por que não... 

Ela pensa em casamento 
E eu nunca mais fui à escola 
Sem lenço e sem documento, 
Eu vou... 

Eu tomo uma coca-cola 
Ela pensa em casamento 
E uma canção me consola 
Eu vou... 

Por entre fotos e nomes 
Sem livros e sem fuzil 
Sem fome, sem telefone 
No coração do Brasil... 

Ela nem sabe até pensei 
Em cantar na televisão 
O sol é tão bonito 
Eu vou... 

Sem lenço, sem documento 
Nada no bolso ou nas mãos 
Eu quero seguir vivendo, amor 
Eu vou... 

Por que não, por que não... 
Por que não, por que não... 
Por que não, por que não... 
Por que não, por que não... 

No final do filme, após a leitura do poema Os Homens Ocos, começa a Valsa da 

Despedida (1941), que acompanha as três sequências seguintes. Esta música é uma 

versão de Alberto Ribeiro (1902-1971) e de Braguinha (1907-2006) para o poema que o 

escocês Robert Burns (1759-1796) escreveu em 1788. É uma melodia popular cantada 

nas festas de final de ano.  
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Após a leitura do poema de T. S. Eliot, surge a imagem de um céu estrelado 

seguida do close de Pandora balançando seus longos cabelos como no final da 

sequência 5, só que ao som da Valsa da Despedida. A melodia se prolonga até a 

sequência 46; quando Pandora aparece rapidamente em primeiro plano gesticulando 

com seu braço e sugerindo que o delírio não se limitou apenas a sequência 5. Na 

verdade, todo o filme Viagem ao fim do mundo faz parte do grande delírio do homem do 

século XX. Fernando Coni Campos se despede dos espectadores da sua viagem ao som 

da melodia popular que comemora a chegada do ano novo. Isto não deixa de ser um 

sinal de fé no futuro da humanidade.   
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Planilha de Decupagem das sequências do Filme 3/Viagem ao fim do mundo 

Nº 
Seq 

 
Imagens do filme 

 
Imagens Anexadas 

 
Som 

 Créditos de abertura 
 

 Música Alegria, Alegria de 
Caetano Veloso. 

 
1 

Apresentação dos personagens 
que vão entrando no avião. 

. Leitura de um trecho do livro 
Ortodoxia de Chesterton. 
Som off.  

 
 
2 

Personagem de Jofre 
Soares/Barbosa (Personagem 
baseado no conto O voo de 
Carlos Augusto de Góes). 

  

 
3   

Os jogadores de futebol.  Diálogos com som diegético. 

 
4 

Barbosa conversando com o 
cartola. 

Revista. Matéria sobre 
campos de nudismo na 
Suécia. 

Diálogos com som diegético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Delírio 
Personagem lê o capítulo O 
Delírio do romance Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. 
Close do hipopótamo. 
Pandora se encontra com o 
leitor na praia. 
Modelo folheia a revista. 
O leitor tenta atacar Pandora na 
praia. 
Pandora balançando os cabelos. 
Pandora gritando. 
Pandora balançando os cabelos. 

Cinejornal que se inicia com 
a assinatura do Tratado de 
Versalhes e vai até o 
rompimento do mesmo por 
Hitler.   
Revista. Matéria sobre 
Stálin. 
Revista. Matéria sobre a 
Praça Vermelha. 
Imagens de bombardeios.   
Revista. Charge 
Revista. Matéria sobre 
espaço, foguetes. 
Revista. Anúncio de sapato.  
Revista. Matéria sobre artes 
plásticas. 

Leitura do capítulo O Delírio 
do romance Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. 
Som off. 
 
Diálogos com som diegético. 
(Pandora e Leitor) 
 
Som original do cinejornal. 
 
Som original do anúncio de 
sapato. 

 
 
6 

Avião 
Plano geral dos passageiros. 
Aeromoça servindo os 
passageiros. 

  

 
 
7 

Modelo olhando a revista. Revista. Matéria sobre  
El Greco. 
Revista. Anúncio de  
caldo Knorr. 
Revista. Matéria sobre  
El Greco. 

Som original do anúncio de 
caldo Knorr. 
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8 

Plano americano de uma 
enfermeira de costas. 
Primeiro plano de um médico 
que responde a uma entrevista 
sobre o câncer. 
Primeiro plano mais próximo do 
médico na entrevista. 
Primeiro plano mais próximo do 
que o anterior do médico na 
entrevista. 
Close do médico na entrevista. 
Close do rosto do médico na 
entrevista. 
Primeiro plano do médico de 
costas e de lado na entrevista, 
depois se vira de frente para a 
câmera. 
Primeiro plano do médico na 
entrevista. 
Primeiro plano mais próximo do 
médico na entrevista. 
Primeiro plano mais próximo do 
médico na entrevista. 
Plano americano da Enfermeira 
de lado. 
Plano médio do médico deitado 
na cadeira ginecológico. 

Cartela: Como disse? 
Cartela: ???!!! 
Cartela: (SIC) 
Cartela: HUMMMM!!! 
Cartela: HUMMMM!!! 
Cartela: Cuba é um câncer? 
Cartela: E a Ásia, África e a 
América Latina? 
Cartela: Científica é a 
vovozinha. 
A Terra está com câncer? 
Cartela: HAMMMM!!! 
Revista. Matéria sobre a 
Terra. 

 

 

 

Diálogos com som diegético. 
(O médico) 
 
Som original da matéria 
sobre a Terra. 

 
 
 
9 

Avião 
Passageiros rindo. 
Aeromoça de costas no corredor 
do avião. 
Modelo e leitor rindo. 

 Som diegético. 

 
10 

Barbosa e o cartola 
conversando. 

 Diálogos com som diegético. 

 
 
 
11 

Modelo e o leitor rindo e 
conversando. 
O leitor de costas assistindo TV. 
Modelo e leitor conversando. 
Modelo pensando. 

Televisão: Cenas de algum 
show televisivo com a 
modelo, mostrando o aparato 
televisão. 

Diálogos com som diegético. 
 
Som original do programa 
televisivo. 

 
 
 
12 

Avião 
Aeromoça caminha do fundo do 
corredor e suas roupas vão 
sumindo gradativamente. 
Barbosa pensando. 
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13 

Leitor lê o capítulo O Senão do 
livro do romance Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. 
 

Imagens de desajustados, 
mendigos, ébrios.  
Imagens do repórter José 
Leal que dá um depoimento 
contando sua história de 
vida.   
Imagens de desajustados, 
mendigos, ébrios. 

Leitura do capítulo O Senão 
do livro do romance 
Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. Som off/Voz over.  
 
Som original do depoimento 
do repórter José Leal.  

 
 
 
 
 
14 

Duas freiras. 
Freira no avião pensando. 
Freira dentro de um templo. 
Freira caminhando pelo jardim. 
Multidão nas ruas. 
Freira sem hábito na rua. 
Freira no avião. 
Freira conversando com um 
monge. 

Revista. Matéria sobre os 
Beatles.  
Revista. “Isto não é sinal de 
dissolução de costumes, nem 
indício de ressurreição de 
práticas do Império Romano, 
mas de mudanças de certos 
padrões éticos”. 

Textos inspirados em 
Simone Weil. Som off. 
 
Diálogo com som diegético. 
(O monge – texto inspirado 
em Thomas Merton) 

 
 
15 

Agência de Publicidade. 
Modelo folheando a revista. 

Fotos das divas do cinema 
mudo.  
Fotos de mulheres desnudas 
e ardentes beijos 
cinematográficos.  

Entrevista com Silvio Bering 
sobre publicidade, publicada 
na revista Fatos e Fotos.   
Voz over.   

 
 
 
16 

 Imagens de cemitérios, 
túmulos, paisagem urbana, 
crianças brincando. 
Multidão em fila. 
Programa de auditório 
televisivo. Plateia lotada. 

Trecho do artigo O Mito e as 
Multidões de Hélio 
Pellegrino, publicado na 
revista Fatos e Fotos.  
Voz over. 

 
 
 
 
17 

Freira no avião pensando. 
Freira caminhando pelas ruas. 
Freira no avião pensando. 

Documentário sobre a festa 
litúrgica de Nossa Senhora 
Aparecida que acontece na 
cidade de Aparecida em São 
Paulo.  
Cinejornal sobre o funeral do 
papa João XXIII no 
Vaticano.  

Som original do 
documentário.  
 
Textos inspirados em 
Simone Weil.  
Som off/Voz over 

 
18 

Avião 
Aeromoça 

  

 
 
 
 
19 

Modelo lendo uma matéria 
sobre o mágico Robertino na 
revista. 
Modelo interage com o 
documentário fazendo três 
perguntas ao mágico. 
Modelo rindo. 

Cinejornal sobre o mágico 
Robertino.  

Som original do cinejornal.  
 
Diálogo com som diegético.  
(as perguntas da modelo) 

 
20 

Barbosa e o erro de 
continuidade. 

 Diálogo com som diegético. 

 
21 

Dois passageiros conversam 
sobre uma história de 
psicanalista. 

 Diálogo com som diegético. 



133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Duas freiras no avião. 
Freira no avião pensando. 
Freira sem o hábito numa praia. 
Imagens do mar batendo nas 
pedras. 
Imagens da miséria nordestina. 
Freira sem o hábito no nordeste 
brasileiro. 
Freira no avião pensando. 
Freira sem o hábito caminhando 
com um rapaz. 
Freira no avião pensando. 
Freira sem hábito ajoelhada. 
Freira no avião pensando. 

. Diálogo com som diegético. 
 
Textos inspirados em 
Simone Weil.  
Som off/Voz over. 

 
 
 
23 

Barbosa com medo de voar. 
Modelo e leitor fumando. 
Barbosa e a modelo flertando 
(delírio dele). 
Barbosa e o cartola. 

 Som off 
 
Diálogo com som diegético. 

 
24 

Modelo e leitor conversam.  Diálogo com som diegético. 

 
 
25 

Freira caminhando na rua. 
Freira no avião pensando. 
Freira no avião falando. 

Imagens de multidões, 
campos de concentração 
nazista. 

Textos inspirados em 
Simone Weil. Som off. 
 
Diálogo com som diegético. 

 
 
26 

Avião 
Aeromoça 
Passageiros colocando o cinto 
de segurança. 

  

 
 
 
 
 
 
 
27 

Barbosa no avião pensando. 
Barbosa num motel com uma 
moça (flashback). 
Barbosa no avião com medo de 
tempestade ao lado do cartola. 
Barbosa se levantando no meio 
de uma floresta depois da 
suposta queda do avião. Acha 
dinheiro, vai pra casa e morre 
atropelado. 

 Diálogo com som diegético. 

 
28 

Modelo e leitor se beijam e ela 
se afasta. 

  

 
29 

Imagem muito escura da freira 
saindo de uma igreja. 

 Som diegético. 
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30 

Avião aterrissa. 
Leitor e modelo saem. 
O marido a aguarda. 
Jogador que vai ser vendido dá 
entrevista a jornalista e 
fotógrafo. 
A freira pega a mala. 
Modelo pega a mala. 
Jornalista e fotógrafo 
conversam sobre o destino do 
jogador de futebol. 
Aviões estacionados na pista. 

 Diálogo com som diegético. 

 
 
 
31 

Modelo e marido em casa. 
Modelo se levanta pra atender 
ao telefone. 
Marido sobe para o quarto e se 
deita na cama. 
Modelo entra no quarto. 

 Diálogo com som diegético. 

 
 
32 

Freira ajoelhada em frente à 
cruz se levanta e retira o véu 
olhando para a câmera, depois 
chora. 

  

 
33 

Modelo e seu marido na cama. 
Modelo se levanta e vai tomar 
banho. 

  

 
 
34 

Barbosa, mais jovem, num 
pequeno quarto com cama e 
armário. Ele abre o armário e 
fica brincando com a porta. 

  

 
35 

Freira sem véu com o cabelo 
muito curto. 

  

 
36 

Modelo penteando os cabelos 
em frente ao espelho. 

  

 
37 

Freira sem véu com o cabelo 
muito curto. 

  

 
38 

Modelo na frente do espelho. 
 

  

 
 
39 

Marido na cama no quarto. 
Modelo se deita ao seu lado. 
Modelo na cama pensando. 

 Início da leitura da 4ª e 5ª 
partes do poema  
Os Homens Ocos de  
T. S. Eliot. Voz over.  

 
40 

Jogador de futebol na cama com 
uma moça. 

 Idem  
 

 
41 

Barbosa na cama com uma 
moça. 

 Idem  
 

 
42 

Modelo na cama pensando.  Idem  
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43 

Freira sem véu chorando.  Término da leitura da 4ª e 5ª 
partes do poema  
Os Homens Ocos de  
T. S. Eliot. Voz over.   

 
44 

Modelo na cama pensando.  Valsa da despedida 

 
 
45 

Imagens de um céu estrelado.  
Imagens de um cometa em 
direção à lua. 
Close de uma lua cheia. 

 Idem 

 
 
 
46 

Pandora balançando seus 
cabelos. 
Imagem de um céu negro 
carregado de nuvens. 
Close de uma lua cheia. 
Pandora gesticulando com seu 
braço.  

 Idem 

 
47 

Plano geral da lua. 
Plano detalhe da lua. 

  

 
48 

Modelo na cama pensando.   
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Conclusão 
 

A adaptação de uma obra literária para qualquer outra mídia traz no seu bojo 

novas descobertas em outras formas de expressão. No caso do cinema, não há filme 

“fiel” ao texto. Um filme não se reduz a transpor e ilustrar o livro em que se inspira. O 

filme recria o universo do autor em outra mídia: “Invenção livre e em perfeita sintonia 

com o romance porque a relação entre a literatura e o cinema (como qualquer relação 

viva entre duas diferentes formas de arte) só se realiza quando uma estimula e desafia a 

outra a fazer por si própria” (AVELLAR, 2007, p. 54).  

Neste trabalho foram analisados três filmes que tiveram como inspiração o 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Três cineastas em diferentes épocas 

históricas realizaram três versões cinematográficas sobre o mesmo romance do século 

XIX. O que há de tão instigante na história de Brás Cubas para ser traduzido em três 

películas? Segundo Fernando Coni Campos, “o que interessa ao homem é seu próprio 

drama que, de certa maneira, já se encontra pronto na literatura, o cinema volta-se para 

essa arte em busca de fundamento às histórias que ele quer contar” (2003, p. 43).  

Cada um dos três diretores imprimiu no próprio filme não apenas seu estilo 

cinematográfico, mas também suas crenças naquilo que desejava expressar. Desta 

forma, a tradução da linguagem literária para a cinematográfica gerou novas 

interpretações do texto literário, além de uma leitura crítica da obra original. Devido a 

isto, o estatuto icônico do romance extrapolou o espaço literário se reafirmando no 

campo artístico brasileiro. Memórias Póstumas de Brás Cubas, além da sua fortuna 

crítica literária, consolidou também uma fortuna crítica fílmica.  

André Klotzel tinha o objetivo específico de realizar uma transposição de 

linguagens, permanecendo o mais perto possível do romance ao fazer cinema, como ele 

mesmo afirma ao comparar seu filme ao de Bressane, como se pode ler no material de 

divulgação de Memórias Póstumas: “O que vou fazer, na verdade, é uma transposição, 

ou seja, levar, literalmente, o livro para o cinema. O Bressane fez uma interpretação 

livre e pessoal de momentos isolados do livro e não transpôs a obra como um todo. Ele 

usou um estilo pessoal. Minha ideia é uma transposição literária”. Desta forma, Klotzel 

reproduz a estrutura narrativa do romance possibilitando que o narrador on screen 

conduza o filme, e ao fazê-lo, se torna também o “grande imagista” desta história. Ele 
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deu plenos poderes ao fantasma e narrador, que de dentro da cena dirige nosso olhar e 

comanda o espetáculo cinematográfico.  

Na chamada versão construtiva cinematográfica Klotzel não é o “grande 

imagista”. Ele reproduz no cinema, com grande habilidade, a obra literária de Machado 

de Assis através de uma narrativa clássica, sem experimentações estéticas. André 

Klotzel é um diretor talentoso à mercê de um bom roteiro, mas não se propõe ser um 

autor. Nada em Memórias Póstumas sugere sua assinatura. Qualquer diretor talentoso 

com aquele roteiro na mão poderia realizar um filme de qualidade, como Klotzel fez. 

Memórias Póstumas não é uma obra autoral. “A adaptação efetivamente imita o que 

Klotzel chama de ‘elegância sóbria’ do estilo frio, inexpressivo e desapaixonado do 

romance, dentro de uma ‘estética de música de câmara’” (STAM, 2008, p. 178). 

O filme Brás Cubas (1985) de Julio Bressane, a versão cinematográfica que 

chamamos de expressiva, busca refletir em imagens o estilo literário de Machado de 

Assis. A câmera traduz em imagens as conversas do autor-narrador-diretor Julio 

Bressane com o espectador. Em Brás Cubas, o “grande imagista” é Julio Bressane. A 

câmera está a serviço de uma escolha estilística que expõe e identifica Bressane como o 

autor do filme. Bressane busca analogias formais entre o cinema e a literatura, através 

de experimentações de linguagem, em detrimento ao conteúdo do romance. Ele está 

mais interessado em traduzir para o cinema a forma usada por Machado de Assis para 

contar a história do que propriamente a história. Esta opção não surpreende na medida 

em que sua trajetória no cinema brasileiro o identifica como um cineasta experimental 

na realização de filmes anteriores a Brás Cubas, que é sua primeira adaptação literária.  

Com Brás Cubas, Bressane realiza uma obra autoral. Não se trata mais do romance de 

Machado de Assis, estamos nos referindo ao filme de Julio Bressane. Cada plano do 

filme deixa transparecer sua assinatura. 

O filme Viagem ao fim do mundo (1968) de Fernando Coni Campos, a chamada 

versão representativa cinematográfica, exibe um painel das construções do homem no 

século XX utilizando a colagem de materiais em diversos suportes. Este filme almejou 

mostrar um “resumo dos tempos” através da atualização em imagens do delírio de Brás 

Cubas. Em Viagem ao fim do mundo, Fernando Coni Campos assume o papel de 

“grande imagista” ao mostrar ao espectador a sua seleção de questões relevantes numa 

abordagem de representação da civilização contemporânea. Viagem ao fim do mundo é 

uma obra autoral, pois exibe a visão de mundo do cineasta, sua religiosidade e suas 
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reflexões. Fernando Coni Campos faleceu precocemente aos 55 anos deixando órfão um 

cinema que busca decifrar o contorno existencial e ideológico do mundo que o cerca.  

Dos três filmes analisados apenas o terceiro evoca a questão política. Fernando 

Coni Campos realizou seu filme na ditadura militar brasileira, na efervescência do final 

dos anos sessenta, em pleno Cinema Novo, apesar de não fazer parte do movimento. 

Neste momento, ser cineasta era se posicionar politicamente. Os diretores de cinema 

estavam conquistando seus espaços como autores. Ao fazer uma representação do 

homem do século XX, uma varredura sobre os principais acontecimentos de uma época, 

Fernando Coni Campos não podia deixar de mencionar fatos políticos, como as duas 

guerras mundiais e a questão de Cuba. Já André Klotzel realizou uma comédia de 

costumes e Julio Bressane uma experiência de linguagem; ambos na pós-ditadura 

militar. Além disso, os dois cineastas tinham um objetivo específico, que passava ao 

largo da questão política. Isto se justifica na medida em que, nos últimos anos da 

ditadura militar, os filmes passaram a buscar um novo diálogo com a sociedade, 

tentando uma aproximação pela sedução da linearidade, do classicismo 

cinematográfico, da atualização das facilidades de comunicação - roteiro, star system, 

retórica cinematográfica. O cinema narrativo de entretenimento passa a ser valorizado 

em detrimento de experimentações estéticas. O Cinema Novo não havia conquistado o 

público e muito menos se comunicado com ele. Inicia-se uma nova etapa da 

cinematografia nacional. O moderno cinema brasileiro constrói um projeto político cujo 

objetivo é a aproximação com o grande público. Desta forma, o horizonte do "mercado 

a ser conquistado" é o elemento que vai atenuar o teor explicitamente político dos 

filmes brasileiros. O cinema é uma arte industrial que precisa de público pagante para 

continuar existindo.  
Nos anos 1980, as transformações do cinema brasileiro 
emergiram de diferentes focos – São Paulo, Porto Alegre e 
Rio de Janeiro – mas o polo emblemático do novo cinema foi 
a produção paulista. Se é possível observar que um novo 
design se esboça no início da década, a partir de filmes como 
Eu Te Amo (Jabor, 1981), seu desenvolvimento mais 
orgânico e articulado numa produção diversificada se dá, para 
valer, em São Paulo, quando uma nova geração pratica uma 
cinefilia reconciliada com a tradição do “filme de mercado” 
sem os resíduos nacionalistas do “mercado e cultura” 
derivado do Cinema Novo. São realizados filmes cheios de 
citações, nos moldes da própria produção norte-americana 
dos anos 1980; é reformulado o diálogo com os gêneros da 
indústria e são descartadas as resistências aos dados de 
artifício e simulação implicados na linguagem do cinema, 
descartando-se de vez o “primado do real”, o perfil 
sociológico das preocupações (XAVIER, 2001, p. 38). 
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Até hoje três cineastas enveredaram por três trilhas diversas a partir da leitura do 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na versão construtiva cinematográfica há 

um diretor talentoso enquanto nas versões expressiva e representativa há dois autores 

que gritam com sua própria voz a história de Brás Cubas. Nada impede que este número 

continue a crescer, pois são infinitas as diversidades do olhar humano. Sempre haverá a 

chance de se descobrir novos ângulos para contar uma dada história.  
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5.  Apêndice 1. Glossário Cinematográfico  

ângulo de visão: É determinado pela posição da câmera em relação ao objeto que se 

deseja filmar. 

câmera subjetiva: É a câmera colocada em tal posição que parece estar vendo a 

ação pelos olhos de um dos personagens do filme. 

campo/contracampo: Diz-se na imagem, quando dois personagens dialogam, ora 

aparecendo um, ora aparecendo outro, alternadamente, como se a câmera estivesse 

no lugar de um personagem e, depois, no lugar do outro. 

chicote: Movimento brusco horizontal com a câmera durante a filmagem. Ele produz 

uma imagem borrada ou estriada. 

close: Plano filmado com a câmera muito próxima do assunto, mostrando apenas 

parte dele. Em relação à figura humana, somente aparece na tela o rosto ou as mãos 

da personagem. 

contra plongée: A cena é mostrada de baixo para cima. Aquele que observa é 

colocado em posição inferior àquilo que está vendo. O inverso de plongée.  

decupagem: É o desmembramento do filme em segmentos menores de imagem 

(seqüências ou planos). 

dissolve: Refere-se à transição entre duas seqüências ou cenas. 

emulsão pancromática: Refere-se ao lado fosco da película cinematográfica, onde 

se imprime a parte sensível à luz do filme colorido. 

enquadramento: Unidade pictórica limitada pelas bordas da tela. Esta unidade 

forma a base para composição dos planos, dando-lhes uma disposição ordenada, 

equilíbrio, um sentido. 

eyeline matches: Direciona o olhar do personagem A para fora do alcance da tela, à 

esquerda. 

fade-in: Começo de uma cena em que a tela parte do escuro para atingir 

gradualmente a plena iluminação. O mesmo que clareamento. 

fade-out: Começo de uma cena em que a tela parte do claro até atingir gradualmente 

o escurecimento. O mesmo que escurecimento. 
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flashback: Retrocesso no tempo ou analepse. 

flashforward: Avanço no tempo ou prolepse. 

fotograma: Cada uma das fotografias transparentes registradas no filme 

cinematográfico. 

fusão: O mesmo que dissolve. 

íris effect: É o dispositivo que escurece totalmente o plano deixando entrever 

somente uma área, geralmente circular, que fica iluminada. 

máscara de íris: Máscara circular que se abre e fecha na tela, fazendo aparecer ou 

desaparecer uma imagem sobre outra. Técnica muito empregada no cinema mudo. 

mise-en-scène: Construção da ação dentro da cena, o que implica relacionar câmera, 

iluminação, cenário, figurino, sonoplastia e interpretação dos atores.   

montagem alternada: Montagem que utiliza a técnica de entremear os planos de 

duas ou mais cenas permitindo que o espectador veja alternadamente fragmentos de 

cada cena. 

montagem de atrações: Montagem de planos para sugerir associações de idéias 

entre os mesmos. 

montagem paralela: O mesmo que montagem alternada. 

narrador on-screen: Narrador presente na diegese. 

panorâmica: Movimento de câmera fixa, somente deslocando o seu eixo, num plano 

circular, da esquerda para a direita ou de cima para baixo e vice- versa, imitando os 

movimentos da cabeça humana. Abrevia-se como PAN. 

plano: É a extensão do filme compreendida entre dois cortes na imagem. É um 

segmento contínuo de imagem. 

plano americano (PA): Mostra a personagem dos joelhos para cima 

aproximadamente. 

plano de conjunto (PC): Mostra um grupo de personagens. 

plano detalhe (PD): Mostra um detalhe do rosto, de uma parte do corpo, de um 

objeto. 

plano geral (PG): Mostra o conjunto de um cenário ou uma ampla paisagem.  
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plano médio (PM): Mostra a personagem de corpo inteiro. 

plano-sequência: Plano longo e extremamente complexo, que exige muito 

movimento de câmera e durante o qual toda uma cena é filmada em uma tomada sem 

cortes. 

plongée: A cena é mostrada de cima para baixo. Designa um olhar de superioridade.  

primeiro plano (PP): Mostra a personagem do busto à cabeça. 

profundidade de campo: É determinada pela distância entre os objetos em primeiro 

plano e os do fundo que estão em foco. 

regra dos 30 graus: Quando um personagem aparece em dois planos sucessivos e 

semelhantes, a diferença entre o primeiro plano e o segundo deve ser um ângulo 

acima de 30º. 

sequência: Desenvolvimento de um bloco de ação, com seu núcleo e função 

dramática divididos em planos. 

som diegético: Som que está presente no espaço narrativo da estória. 

som diegético deslocado: Som que está presente no espaço narrativo da estória, mas 

não é simultâneo com a mesma. 

som não diegético: Som que não está presente no espaço narrativo da estória. O 

mesmo que som off. 

som off: O mesmo que som não diegético. 

travelling: Movimento de câmera em que ela é deslocada em cima de um carrinho 

sobre trilhos ou mesmo acompanhando o assunto com a câmera na mão, 

aproximando-se ou afastando-se do assunto. Os travellings podem também ser 

lateral, da esquerda para direita ou vice-versa. O mesmo que carrinho. 

trilha sonora: Se refere a toda banda sonora do filme: ruídos, diálogos e música. 

trilha musical: Se refere apenas a música do filme. 

voz over: Voz que se sobrepõe à imagem e a comenta a cada momento,  voz de um 

narrador externo ou de um personagem que não se encontra em cena. 
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6.  Apêndice 2. Filmografia Machadiana 
 

6.1 LONGAS 

 

Noite de Almirante (1961), de Carlos Hugo Christiansen 

Filme baseado em conto homônimo.  

 

Viagem ao fim do mundo (1968), de Fernando Coni Campos 

Inspirado nos capítulos “O Delírio” e “O senão do livro” do romance Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, o filme retrata as jornadas pessoais de diversos personagens, 

que embarcam num avião: um time de futebol, um “cartola”, um velho decrépito, um 

grupo de freiras e uma garota-propaganda. 

 

Capitu (1968), de Paulo César Saraceni 

A amizade entre Capitu, sua esposa, e Escobar, seu amigo, faz crescer em Bento a 

dúvida sobre a fidelidade de ambos. 

 

Azyllo muito louco (1969), de Nelson Pereira dos Santos 

Filme baseado no conto O Alienista. 

 

A Cartomante (1974), de Marcos Farias 

1871. Rita é casada com Vilela, mas mantém um romance secreto com Camilo, amigo 

do marido. Ela consulta uma cartomante que prevê final feliz para os amantes.  

1971. Rita é casada com Vilela e mantém um romance secreto com Camilo, amigo do 

seu marido. Uma amiga lê sua sorte nas cartas, que, desta vez, prevê uma tragédia. 

 

O Homem Célebre (1974), de Miguel Faria Jr. 

Baseado em conto homônimo.  

 

Confissões de uma viúva moça (1975), Adnor Pitanga 

Após dois anos de isolamento, desde a morte do marido, Eugênia resolve escrever uma 

carta à sua amiga Lia, esclarecendo os motivos de sua reclusão e sua vontade de se 

reintegrar à vida. 
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Iaiá Garcia (1977), de Geraldo Vietri 

Baseado em romance homônimo. 

 

Brás Cubas (1985), de Júlio Bressane 

Uma transcrição do romance clássico para o experimentalismo do cinema. Do além-

túmulo, Brás Cubas faz uma reflexão sobre sua vida de homem rico, ficando evidente o 

quanto a sua existência foi medíocre. 

 

Quincas Borba (1987), de Roberto Santos 

Com a morte do filósofo Quincas Borba, Rubião herda toda a sua fortuna. Rubião 

alimenta uma grande paixão por Sofia e para permanecer próximo de sua amada se 

torna sócio do marido dela. 

 

A Causa Secreta (1994), de Sérgio Bianchi 

Para montar uma peça, um grupo de teatro pesquisa a miséria do país. Acabam 

constatando que as pessoas estão cada vez mais indiferentes à miséria, insensíveis à dor 

e à constante humilhação de quem está sempre em situação de inferioridade. 

 

O Enfermeiro (1998), de Mauro Farias 

Atendendo à procura de um enfermeiro que cuidasse de um coronel velho e doente no 

interior, Procópio deixa o Rio de Janeiro. 

 

Machado de Assis, alma curiosa de perfeição (2000), de Maria Maia 

Vida e obra de Machado de Assis, da infância pobre até a morte, aos 69 anos. 

 

O Rio de Machado de Assis (2001), de Sônia Nercessian e Kika Lopes 

Série de três programas que apresenta o Rio de Janeiro sob a perspectiva das obras e dos 

personagens de Machado de Assis. 

 

Memórias Póstumas (2001), de André Klotzel 

Após sua morte, Brás Cubas decide revisitar os fatos mais importantes de sua vida. 

Começa então a relembrar amigos como Quincas Borba, sua displicente formação 

acadêmica em Portugal, seus amores e o privilégio de nunca ter precisado trabalhar. 
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Dom (2003), de Moacyr Góes 

Dom vive uma rotina confortável em São Paulo. Mas sua vida vira ao avesso quando, ao 

reencontrar um amigo de infância, reata a amizade com seu amor de infância, Ana. 

 

A Cartomante (2004), de Wagner Assis e Pablo Uranga 

Camilo vai parar no hospital, onde reencontra Vilela, seu amigo de infância. Vilela 

cuida de Camilo e eles acabam retornando a amizade. Camilo se apaixona por Rita, 

noiva de Vilela. 

 

Quanto vale ou é por quilo? (2005), de Sérgio Bianchi 

Uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da miséria pelo 

marketing social, que forma uma solidariedade de fachada. 

 

O Demoninho de olhos pretos (2008), de Haroldo Marinho Barbosa 

Um exemplar do livro Contos Fluminenses, de Machado de Assis, atravessa o século 

XX e quatro de suas histórias interferem nas vidas de seus quatro leitores, em diferentes 

momentos do século. 

 

A Erva do Rato (2009), de Júlio Bressane 

Filme baseado nos contos "A Causa Secreta" e "Um Esqueleto", de Machado de Assis. 

Aborda a estória de um casal que após se conhecer em um cemitério a beira-mar, passa 

a morar juntos. Durante um longo tempo ele lhe conta histórias. Depois, ele decide 

fotografá-la. Quando descobre que um rato está roendo as fotografias tiradas, ele 

espalha pela casa diversas ratoeiras. Mas aos poucos descobre que o animal não é tão 

indesejado assim.   

 

6.2 CURTAS 

 

Um apólogo: Machado de Assis (1939), de Humberto Mauro 

Realizado por ocasião do centenário de nascimento de Machado de Assis, o filme faz 

uma breve biografia do escritor citando suas principais obras. 

 

Missa do Galo (1973), de Roman Stulbach 

Uma estranha conversação entre Conceição e seu jovem hóspede à espera da Missa do 
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Galo. 

 

A Cartomante (1989), de Alexander Vancellote 

Uma cartomante prevê que um jovem cliente terá um caso amoroso com a mulher de 

seu melhor amigo. 

 

Idéias de Canário (1996), de Marcelo Vicentin 

A amizade entre um garoto e seu canário, como pano de fundo para a procura da 

liberdade.  

 

A Cartomante (2000), de Cláudio Costa Val 

Um triângulo amoroso e suas conseqüências, provocadas por cartas anônimas e pelas 

previsões de uma cartomante muito peculiar. 

 

Coda (2000), de Flávio Barone 

Romão é um aclamado maestro, que deseja compor uma música. Mas o dom da criação 

é dado para poucos. 

 

Uma Cartada de Morte (2001), de Afonso Bernarde 

Há mais injustiças e impunidades entre o céu e a terra do que um simples mortal possa 

imaginar. 

 

Hoje tem felicidade (2005), de Lisiane Cohen 

Um cotidiano. Uma história onde uma mudança não é uma mudança. Esta é a vida de 

Rui, um homem que busca uma alternativa para ser feliz. 


	AGRADECIMENTOS
	Ao meu pai,
	Prof. Jorge Gandra Mendes,

