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Deus está morto! Deus permanece morto! E quem o matou fomos nós! Como haveremos 

de nos consolar, nós os algozes dos algozes? [...] Que solenidades de desagravo, que 

jogos sagrados haveremos de inventar? 

Friedrich Nietzsche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

O melodrama aqui é tomado para além de uma definição como gênero teatral ou 

cinematográfico. A partir do conceito de imaginação melodramática, de Peter Brooks, 

faz-se um percurso pelas principais mudanças que levaram o ocidente da Idade Média 

ao mundo capitalista a fim de apresentar os fundamentos de uma mentalidade 

caracteristicamente moderna cujo modo de ver o mundo se traduz visual e 

ficcionalmente no melodrama. Devido ao seu grande alcance e presença maciça nas 

produções culturais se torna importante avaliar como o melodrama representa a 

realidade; qual o tratamento e valoração dados a certos temas e fenômenos que nos 

tomam cotidianamente e que interferem na nossa existência social e política. Nessa 

perspectiva é que se desenvolve um estudo sobre a representação da marginalidade a 

partir da imaginação melodramática, baseado na análise dos filmes Pixote – a lei do 

mais fraco (1980) e Linha de Passe (2008). 

Palavras-chave: melodrama; marginalidade; cinema brasileiro; modernidade; violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Melodrama here is taken beyond a definition as theatrical or cinematic genre. From the 

concept of melodramatic imagination, by Peter Brooks, this study follows the main 

changes that led Europe from the Middle Ages to the capitalist world in order to present 

the foundations of a distinctive modern imagination whose mode of seeing the world is 

visual and fictionally translated in melodrama. Because of its far-reaching and massive 

presence in cultural production it is important to evaluate how melodrama represents 

reality; which treatment and valuation are given to certain topics and phenomena that 

daily takes our attention and interfere in our social and political existence. Under this 

perspective we develop a study on the representation of marginality from the aesthetic 

resources of the melodramatic imagination, which is based on the analysis of the films 

Pixote - a lei do mais fraco (1980) and Linha de Passe (2008). 

Word-keys: melodrama; marginality; Brazilian cinema; modernity; violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A consciência, compartilhada por grande número de pessoas, de que somos 

organismos vivos, acaso da natureza, cuja existência se finda por completo após a 

morte, da qual não resta nenhuma centelha que transcenda as limitações da matéria 

orgânica nem anule o absoluto do antônimo vida-morte, é um dos maiores legados da 

modernidade. Embora religiões e crenças diversas ainda existam no ocidente e resistam 

a essa negação de uma ordem superior que nos precede ou controla, elas não detém 

poder de regulação social, a qual se opera por meios e princípios laicos, objetivos e 

mensuráveis. Essa renúncia às possibilidades metafísicas de explicação, justificativa ou 

organização da vida e do universo abre um “abismo” infindo de questões, sobre o qual 

se debruçam as correntes existencialistas do pensamento, mas no qual vale, pela falta de 

critérios transcendentes ou universais, e mesmo científicos, a possibilidade de que cada 

um possa postular sua própria verdade. Tal falta de coesão e a inexistência de forças 

aglutinadoras a respeito dos significados mais gerais e amplos da nossa existência 

ameaçariam tornar pueris e irrelevantes as discussões sobre certas questões mais 

imediatas da nossa vida cotidiana. Se empreendêssemos, ao refletir sobre nossa 

realidade, uma busca por referências e justificativas superiores, estaríamos, aos olhos da 

nossa racionalidade, fadados ao fracasso; atados a um encadeamento de argumentações 

impassíveis de prova que fariam desta dissertação, por exemplo, um esforço inútil e 

uma perda de tempo. Mas porque ela não o é? Ou porque gostamos de acreditar que ela 

não o seja? 

Pessoalmente, enquanto seu autor, posso dizer que o escrevo como exercício 

de minhas faculdades; que o faço no direito de postular ou descobrir minha própria 

verdade, motivado pelas questões existenciais que me tomam mais fortemente, além das 

demais que aqui proponho. Mas, para além da minha individualidade e da escolha que 

faço em me inserir num processo social mais amplo de produção e acúmulo do 

conhecimento, o que é que valida essa empreitada, assim como valida as discussões 

sociais, éticas e políticas, as quais também se encontram nesse trabalho? Sem os 

ditames de uma ordem superior que nos informe comos e porquês, o que nos guia e nos 

mantém atados a certo senso de humanidade? Com base no quê nos mantemos 

organizados e marchamos rumo a um futuro sempre em vista? Num mundo 

progressivamente mais globalizado e veloz, onde o isolamento de uma cultura se torna 
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cada vez mais improvável, e mesmo nações ou povos mais fechados buscam sua 

afirmação na relação de alteridade, haveria algum sentido ou uma visão de mundo 

comum, compartilhada pela maior parte do mundo “ocidentalizado”? 

A História talvez nos dê algumas respostas ao mostrar o processo pelo qual 

a fragilidade ou a ausência de um sentido para a vida, o possível absurdo da existência, 

não ressoa nas questões mais urgentes da nossa experiência no mundo. Essa separação 

entre o que seria existencial ou metafísico e o que é social, prático e tangível é outra 

significativa herança da modernidade. Talvez o que justifica esse trabalho seja o apego 

aos sentidos que podemos construir ao olharmos para o passado e tomarmos a História 

como a história dos homens, identificando-nos com ela e colocando-nos como sujeitos 

desse processo que traça um percurso para a humanidade como se destinada a um fim. 

Uma noção de História como narrativa, que substitui o mito sagrado tanto na 

justificativa do atual estado das coisas como na perspectiva do que venha a ser o futuro. 

Este trabalho se desenvolve a partir de uma conceituação que visa apreender 

justamente uma imaginação que ganha seus contornos característicos nesse contexto da 

modernidade laica e racional; uma das formas ou manifestações com a qual o homem 

busca preencher as lacunas de sentido ético e moral num mundo secular e desencantado. 

Para Peter Brooks (1995), esse é o papel do melodrama, gênero dramatúrgico do início 

do século XIX no qual este autor identifica uma série de elementos e estruturas que 

demonstram a necessidade do homem moderno de dar sentido à sua existência 

cotidiana, de conferir significados à vida que transcendam a coisificação alienada de 

suas ações. Tomando por base as premissas estéticas e estruturantes desse gênero 

teatral, Brooks expande o conceito de melodrama para o de imaginação melodramática, 

o qual demonstraria o anseio de “dar sentido” em grande parte da arte produzida na 

modernidade e na contemporaneidade. Brooks identifica essa imaginação no realismo 

literário do século XIX para demonstrar a força desse modo de concepção e 

representação do mundo. 

Se o melodrama e a imaginação melodramática são nossa perspectiva de 

reflexão, deparamo-nos com a seguinte situação: estamos a olhar para o mundo e a 

discuti-lo a partir da imagem que o mundo faz de si mesmo através do melodrama. 

Portanto, filiamo-nos àquela concepção da História como explicação da realidade e 

tratamos o melodrama como fato histórico. Por seu caráter representativo, comum à 

arte, o melodrama nos permite avaliar os valores e preocupações que são introduzidos 

na realidade a partir de sua representação. No melodrama não há aquela separação entre 
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o que é o mundo objetivo em sua funcionalidade e seus significados existenciais, 

metafísicos ou morais: a representação conjuga essas duas instâncias e dá a ver a 

concepção de mundo que a condiciona e produz. 

Assim, se a representação melodramática se torna nosso objeto de estudo, 

ela permite que avaliemos de forma indireta as questões abordadas na própria 

representação. Devido ao seu grande alcance e presença maciça nas produções culturais, 

e atentos à sua potencialidade enquanto fato histórico, torna-se importante avaliar como 

o melodrama representa a realidade; qual o tratamento e valoração dados a certos temas, 

fatos e fenômenos que nos tomam cotidianamente e que interferem na nossa existência 

social e política. É nesse sentido que atrelamos o melodrama ao interesse de estudar a 

marginalidade. Inicialmente, havia o interesse em estudar o conflito de um sujeito com a 

ordem social, naquilo em que se torna problemática a separação entre a lógica material e 

prática do mundo capitalista e as determinações e escolhas individuais do homem livre 

da modernidade, o qual, apesar da difusão dos ideais de autonomia e liberdade do 

indivíduo, está ainda atrelado às estruturas políticas e econômicas, diante das quais pode 

não conseguir exercer, de fato, sua liberdade de direito. Essa liberdade do homem 

moderno não escapa àquela separação entre o que é objetivo e social e o que é pessoal e 

subjetivo. 

Assim, tinha-se em mãos um sujeito em conflito com as estruturas sociais, 

personagem de diversas produções cinematográficas dos mais variados estilos e 

gêneros. Mas, pela necessidade de recorte; com o objetivo de aproximar a pesquisa de 

seu contexto e de discutir a realidade brasileira, procedemos à definição dessa 

personagem: tal sujeito em conflito com a ordem social seria o jovem pobre no Brasil 

urbano. Referimo-nos a esse personagem como marginal, no sentido de alguém que está 

à margem dos ideais de desenvolvimento e bem estar social; aquele que não se beneficia 

de forma satisfatória do crescimento econômico e encontra dificuldades em se 

estabelecer dentro da lógica capitalista e em atingir seus objetivos de vida. Assim, 

selecionamos dois filmes para análise: Pixote (1980) e Linha de Passe (2008). Filmes 

nos quais a violência e a criminalidade se colocam para as personagens como contexto 

ou possibilidade, de modo que nos afastamos do senso comum que associa o termo 

“marginal” a qualquer criminoso ou delinquente. O critério de seleção das obras foi a 

personagem visada, de modo que as análises buscam extrair dos próprios filmes uma 

conceituação de marginalidade, e não compará-los a conceitos e definições pré-

estabelecidas. 
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O objetivo das análises é avaliar a representação do fenômeno da 

marginalidade a partir da imaginação melodramática. Para tanto, no primeiro capítulo, 

buscamos desenvolver e compreender o conceito de Peter Brooks através de um resgate 

histórico das formas dramáticas em sua relação com o social, desde a tragédia grega até 

o surgimento do melodrama e, posteriormente, da linguagem cinematográfica clássica. 

Além disso, fazemos um levantamento dos recursos expressivos dessa imaginação que 

definem o modo melodramático de representação, cuja validade e o alcance de sua 

utilização na discussão da temática social também serão avaliados. Os outros dois 

capítulos trazem a análise dos filmes em dois eixos: primeiramente, avaliamos sua 

inserção no contexto cinematográfico nacional, sua especificidade nesse cenário e sua 

relação com a linguagem cinematográfica; em seguida, analisamos sua relação com o 

gênero melodrama e com a imaginação melodramática, na avaliação da construção que 

o filme faz da marginalidade. O tempo que separa as duas produções selecionadas nos 

permite avaliar a relação dos filmes com os diferentes contextos políticos e com a 

própria história do cinema brasileiro na lida com a pobreza e a desigualdade, além de 

permitir averiguar a adaptabilidade e possível atualização dos recursos melodramáticos. 
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CAPÍTULO UM 

MELODRAMA 

 

Este trabalho começa situando-nos no contexto sócio-histórico da 

modernidade. Mais do que para facilitar o desenvolvimento das ideias que se seguem, 

tal introdução é necessária quando se tem por objetivo abordar e relacionar dois 

conceitos cujos fatos sociais e culturais que lhes dão origem nascem das transformações 

trazidas pela modernidade, quais sejam: o melodrama e a marginalidade. Diversificado 

e abrangente, o conceito de modernidade é trabalhado nos seus aspectos mais relevantes 

para a discussão, com atenção às questões culturais - com foco ao desenvolvimento e 

evolução do teatro e do drama no período até o surgimento e consolidação da linguagem 

cinematográfica clássica. 

Pensar sobre o início da modernidade nos remete aos primeiros sinais de 

mudança que podem ser encontrados, por exemplo, na produção artística: a exemplo da 

tragédia elisabetana em sua relação com o humanismo, ou da renascença, com a 

centralidade do humano nas representações. Outros sinais, encontramos nos primórdios 

da ciência moderna que desponta com pensadores como Galileu e Copérnico. Identificar 

em tais momentos o início do pensamento moderno é divergir de outras concepções que 

focam as revoluções científicas e tecnológicas como a marca das transformações que 

caracterizam e balizam a modernidade. Sem o intuito de afiliar-se a uma concepção 

existente, trabalha-se com o que cada uma pode oferecer para a avaliação mais precisa e 

rica dos fenômenos que se transformam, aqui, em objeto de estudo. 

 

 

A Modernidade 

 

Comecemos, então, pela busca das mais antigas transformações que trazem 

algum indício de modernidade. Com efeito, é complicado apontar o que vem primeiro e 

estabelecer limites entre mudanças no pensamento e mudanças nas condições 

sociopolíticas. Mas se olharmos para a História, e segundo estudos como o de Max 

Weber a respeito da relação entre o capitalismo e a ética protestante, é possível explicar, 

de acordo com um contexto, porque determinados fenômenos se deram ou nasceram 

num lugar e não alhures. Na antiguidade, a constituição das polis gregas, baseadas na 
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lei, afastou os poderes reais e abriu espaço para a aristocracia, instituindo a política ao 

separar o mundo dos deuses do mundo dos homens e o público do privado. Isso criou as 

condições de desenvolvimento de uma nova atitude mental, o racionalismo. O mesmo 

se deu no Renascimento, com o crescimento das cidades e da atividade mercantil, 

expoente nas cidades-estado italianas, que levaria à ruína do sistema feudal na Europa. 

Assim, aparenta que as mudanças do pensamento requerem condições de 

acontecer e, de fato, foram a dessacralização do estado e preocupações outras que não a 

defesa territorial, como a racionalização dos discursos na política ou a proteção e 

expansão das relações comerciais, que libertaram o pensamento nesses dois momentos 

históricos e fizeram florescer as artes, a arquitetura, a filosofia e a história (Koshiba, 

2000). A pintura renascentista adquiriu naturalidade e humanidade, tanto na composição 

da imagem, que, por exemplo, deixa de priorizar os fundos dourados ou azuis que 

realçavam a divindade retratada, quanto na técnica da representação, a qual, com o uso 

da perspectiva, reproduz na tela a profundidade característica da visão humana. Em 

outras palavras, essa pintura era realista, preocupada com a fiel reprodução do mundo 

nas telas. Outro aspecto que se manifestou no período do Renascimento foi o 

individualismo, atestado pela multiplicação dos retratos, em geral de figuras públicas e 

comerciantes de sucesso. O individualismo, que crescia juntamente com a economia de 

mercado que se firmava, à medida que colocava os homens em competição, na 

dependência da criatividade e da iniciativa, calculando riscos e lucros, também 

estimulou o comportamento racional. 

A Renascença, na medida em que buscava a valorização de aspectos da 

cultura clássica da antiguidade, era um sintoma do inconformismo do século XIV com a 

tradição feudal, que expunha a contradição entre os novos arranjos sociais, urbanos e 

comerciais, em contraste com aqueles rurais e religiosos dos feudos medievais. Embora 

o termo renascimento remetesse a um resgate daquilo que se julgava perdido durante a 

Idade Média, as manifestações culturais do período não se ativeram aos moldes da 

antiguidade clássica, dando mostras das profundas transformações de mentalidade que a 

nova era germinava. A tragédia shakespeariana, por exemplo, diferia num ponto crucial 

da tragédia clássica: ao invés do conflito entre o homem e a divindade, onde a 

tragicidade advinha da possibilidade de mesmo o mais nobre dos homens cair perante os 

desígnios dos deuses, tem-se então um conflito do homem consigo mesmo, com sua 

natureza e dualidade. 
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Enquanto em Sófocles a desmedida é levada a cabo na perseguição de um 

direito legítimo, como o de enterrar seus irmãos ou conhecer sua origem, em 

Shakespeare, em seu drama da vontade individual
1
, a falha trágica é inerente ao homem, 

inscrita no seu espírito e personalidade. Se Édipo se mantém fiel às suas resoluções e 

aquilo que fala, ele faz, o que o leva à queda diante dos deuses, o mesmo não acontece 

em Macbeth, que dissimula, trai e conspira em nome do poder, e cai entre os homens. 

Shakespeare institui a distinção entre aparência e realidade, inexistente na tragédia 

grega. Sua obra, que tem influência do drama litúrgico medieval, está por demais 

impregnada da tradição cristã que separou homem e deus, céu e inferno, o bem e o mal. 

O trágico aqui é a impossibilidade de reconciliar o humano com o sagrado, daí a 

atualidade atribuída aos temas shakesperianos. São temas humanos e serão atuais 

enquanto vivermos numa cultura cuja origem é a tradição judaico-cristã, ou enquanto 

existir o pecado. Dir-se-ia que um tema em Macbeth é a ambição, mas um tanto mais 

difícil e rarefeito seria apontar temas em Édipo Rei, pois, em sua relação com o sagrado, 

a tragédia grega coloca o homem em conflito com a divindade, donde se questiona a 

noção de destino, as possibilidades da ação humana e a validade da lei, tanto na sua 

relação com os homens quanto na sua relação com o sagrado. Se, na Grécia, a tragédia 

expõe a contradição no momento em que o homem, político e racional, se vê diante (e 

distante) dos deuses, na modernidade, a tragédia elisabetana expõe o contraditório do 

momento em que o homem não reconhece mais deus e se torna senhor de sua própria 

existência. 

Outra mudança que está nas raízes da modernidade, alguns séculos atrás do 

momento que Ben Singer (2001) identifica como de “reconhecimento autoconsciente” 

da modernidade, no século XVIII, é a Reforma. Se o Renascimento foi a resposta 

cultural da mentalidade burguesa à tradição feudo-religiosa, a Reforma representou a 

versão burguesa do cristianismo. Num período em que o comércio se ampliava, a Igreja, 

que sempre o viu com reprovação e resistência, condenando a ambição, o lucro e a 

usura, se distanciava do enriquecimento da emergente classe comerciante. Além disso, a 

Europa, desde o século XIV, após as calamidades da fome, da peste e da guerra, 

convivendo com a morte cotidianamente, passava por uma transformação no modo de 

vivenciar a religião, e a preocupação com a salvação da alma ganhara significativa 

importância (Koshiba, 2000). 

                                                           
1
 Segundo Jean-Pierre Vernant (2008) a Grécia antiga não tinha um vocábulo para o termo vontade e seu 

significado tal como o concebemos hoje não fazia sentido no contexto da antiguidade clássica.  
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Na concepção católica, a salvação se dá pela obra, as boas ações orientadas 

pela igreja, e o perdão, também a cargo desta, poderia ser adquirido através das 

indulgências. Assim, a Igreja era um elo indispensável à salvação. Multiplicava-se a 

venda do perdão e de relíquias sagradas para sanar as preocupações dos fiéis. A esse 

estado de coisas, Lutero, monge agostiniano, formula uma teoria da salvação com base 

na fé, que exclui a mediação entre o homem e deus, valorizando a vida interior e a fé do 

crente em detrimento da obra pregada pela Igreja. Tal mudança torna a salvação uma 

questão particular, que diz respeito apenas a cada um. A noção luterana da salvação foi 

o que deu forma ao individualismo na religião cristã. 

O que as famosas 95 teses de Lutero demonstram é a necessidade de 

desburocratizar a religião, assim como havia ocorrido a dessacralização do estado com a 

soberania das monarquias. De certa maneira, o protestantismo é a manifestação de uma 

nova mentalidade que desembocaria na racionalidade científica, que separa o social do 

espiritual e a natureza da religião. Ainda que Lutero se lançasse às suas formulações por 

razões pessoais, com relação à sua fé e seu desejo de salvação, sua postura é sintomática 

das transformações do período, no qual a Igreja perdia poder político; encontrava-se 

despreparada para atender às novas e intensas necessidades espirituais dos fiéis; 

tornava-se anacrônica em relação ao desenvolvimento do comércio e da burguesia e em 

relação à filosofia e ao nascer do pensamento científico. O fim da unidade cristã 

indicava a progressiva supressão da religião na articulação social. 

A mudança do pensamento ocidental atingiria sua maturidade no século 

XVIII, com o Iluminismo. Embora o Renascimento e a Reforma houvessem libertado a 

cultura e a religiosidade da tutela eclesiástica, a política e a economia ainda estavam 

aprisionadas, senão pela Igreja, pelas monarquias absolutistas que daquela haviam 

subtraído o poder. O pensamento político aos poucos inverteria a valoração da relação 

entre o poder representado pelo estado e a liberdade representada pela sociedade em 

favor desta última. Os homens livres não mais seriam vistos como o caos a ser 

controlado, mas o Estado se tornaria responsável em garantir a liberdade dos homens. A 

valorização da liberdade de pensamento e da tolerância religiosa, o liberalismo político 

e a supremacia da razão levariam ao desencantamento do mundo e à formulação dos 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que encabeçaram a revolução francesa, a 

qual aluiu simbolicamente a ordem tradicional. Da política na antiguidade para a 

religião na era medieval, a economia se tornaria a base da organização social em nosso 

tempo. 
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Da tragédia ao drama, ou do público ao privado 

 

Com as mudanças referidas e a primazia do mercado na determinação das 

relações sociais, o mundo moderno se diferiu de maneira elementar do mundo antigo. 

Na relação entre política e economia, campos fundamentais da existência humana em 

sociedade, a ênfase mudou de lado. Enquanto na modernidade, tanto política quanto 

economia pertencem à esfera pública, na Grécia clássica, a economia pertencia à esfera 

privada, estava restrita aos imperativos da necessidade e dizia respeito a cada família, 

uma vez que era a guerra e não o comércio o meio de crescimento e riqueza das 

cidades-estado. A política se traduzia na pólis, a comunidade dos cidadãos - os poucos 

homens, maiores de idade, filhos de famílias locais, guerreiros e produtores rurais – e se 

caracterizava como o exercício da liberdade. Com atenção às observações de Hannah 

Arendt (1983, p.43), liberdade na Grécia significava duas coisas: não estar sujeito às 

necessidades da vida e não ser comandado nem comandar. Liberdade pressupunha 

igualdade, portanto, só era possível na esfera pública, para onde o chefe de família se 

encaminhava saído da desigualdade do lar rumo ao encontro com seus iguais na pólis 

democrática. A relação entre economia e política era do tipo público x privada e se 

personificava na polaridade entre o Estado e o lar. 

Na modernidade, o crescimento e a estruturação dos mercados transferiu a 

atividade econômica para a esfera pública à medida que os meios de sustento do homem 

lhe são retirados e integrados à lógica de mercado, o que culmina na monopolização dos 

meios de produção e na transformação do trabalho em mercadoria. A relação entre 

economia e política se torna do tipo público x público, polarizada de um lado pelo 

Estado e do outro pelo mercado. A vida privada permanece estabelecida no lar, porém, 

sem dimensão econômica, como havia na subsistência familiar grega, nem política, 

como nos regimes monárquicos. Assim, o lar se tornou um reduto: um lugar onde o 

homem esclarecido da modernidade pode afrouxar a racionalidade e a prudência 

necessárias na lida com o trabalho e a vida pública, na qual todos são iguais e 

respondem às mesmas pressões e cobranças, ou, dito de outra forma, compartilham os 

mesmos direitos e deveres. 

A esfera privada se torna o lugar da individualidade. A religião, relegada 

pelo estado de direito e pela lógica mercantil-capitalista como questão de foro íntimo, 

também ganha espaço no campo individual. Nesse cenário, a autoafirmação do homem 

só é possível na esfera privada; ela deixa de se dar pela honra, que não encontra 
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ressonância na nova conformação da esfera pública nem faz sentido no ambiente 

familiar, e passa a ser dada pela virtude. Enquanto na Grécia, o homem se afirmava na 

esfera pública, pois, para os gregos, a liberdade estava atrelada à igualdade, esta 

significando direitos iguais para pessoas iguais, na modernidade, a liberdade se baseia 

numa outra noção de igualdade, que significa direitos iguais para pessoas diferentes. Na 

Grécia, o homem era livre na esfera pública; na modernidade, o homem só é livre na 

vida privada. Essa diferença é uma das principais distinções com relação à matéria da 

tragédia e do drama, o qual é a consolidação de um percurso no qual podemos apontar 

em Shakespeare o meio do caminho. 

Livre na esfera pública, o herói grego só podia encontrar resistência nos 

deuses, portanto se encontra aí a origem do conflito. Como aponta Vernant (2008), o 

espírito ou o sentido trágico surge justamente no momento em que a tradição cívica e 

religiosa do culto aos heróis se choca com a cidade, com a pólis, com a lei. A tragédia 

nasce quando o mito passa a ser visto com olhos de cidadão. Vernant ressalta que, para 

que haja tragédia, é preciso que se tenha formado a noção de uma natureza humana e, 

apesar de ainda não haver na Grécia a noção de vontade, a tragédia se localiza nesse 

espaço entre os desígnios divinos e a intenção humana: a deliberação do homem que, no 

âmbito do direito e da cidade, já experiencia certo domínio da própria vida, definindo 

direções a partir das discussões políticas e, assim, assumindo certa responsabilidade 

pelo seu destino. A tragédia está nesse limiar, nessa passagem, ela é o próprio 

questionamento da ação humana e de suas possibilidades frente à vida e aos deuses, 

retém-se nesse intervalo, na dúvida, na contradição.  

Shakespeare dá um passo à frente, ele não se detém no embate entre o 

homem e a divindade, e embora já tenha sido citada a presença da tradição cristã em sua 

obra, o cristianismo é o cenário cultural inevitável da tragédia elisabetana. Se existe o 

pecado em Shakespeare, ele não transcende nem é punido, manifesta-se como tal apenas 

enquanto culpa, dúvida; se torna uma instância subjetiva e não externa ao homem. O 

autor prescinde de deus na apresentação de um drama no qual o homem já superou seu 

criador e agora lida com a dualidade de sua condição: homem e animal, racional e 

emocional, pulsão e reflexão. Shakespeare é trágico por não conceber a separação 

dessas instâncias, é por não superar as ambivalências do “ser” humano que o herói 

perece, assim como o herói ático perecia incapaz de desvencilhar direito e dever, 

destino e intenção, lei e mito. 
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 A liberdade em Shakespeare é do pensamento, a que permite um mergulho 

do homem em si mesmo, em busca de suas maiores potencialidades e de suas piores 

fraquezas. Como aponta Fellows (2011), Shakespeare retrata um homem pré-moderno 

ou pós-feudal, cuja subjetividade está ainda em formação. Segundo este autor, um dos 

desafios para se estabelecer um modelo do trágico na modernidade se dá pela 

dificuldade de, num mundo secularizado, contrapor ao herói uma força inexorável. Do 

consenso reconhecido por Fellows de que a tragédia só pode surgir numa época de 

profundas transformações, a modernidade, com efeito, seca sua fonte devido ao avanço 

técnico-científico que desbanca deus da função de explicação do mundo e à 

secularização da esfera pública que elege a liberdade, a igualdade e a fraternidade como 

os valores da organização social, os quais, no otimismo de Rosseau, produziriam uma 

sociedade igualitária, na qual o homem se manteria bom como originalmente ele nasce. 

E se a utopia não se realizou, sobreviveu na modernidade como um ideal. Desse modo, 

com a superação de deus e de si mesmo, o conflito agora só pode se estabelecer no 

outro. Impulsionada pelo individualismo, a alteridade será o cerne do drama, que opõe 

ao homem o seu semelhante. 

Segundo Peter Szondi (2011), o drama, como forma pura, surge já no 

Renascimento, da ousadia humanista que, ao fim da era medieval, via no homem um ser 

autodeterminado. O lugar do drama é o diálogo, a relação inter-subjetiva entre os 

homens no momento em que decidem integrar o mundo de seus contemporâneos, 

quando então sua interioridade se manifesta e adquire presença dramática. Depois de 

eliminados prólogo, coro e epílogo, o diálogo se torna a essência do drama, seu único 

constituinte. Segundo Szondi (2011, p. 25), “o drama é absoluto, para poder ser pura 

relação [...] ele deve desvencilhar-se de tudo que lhe é exterior. O drama não conhece 

nada fora de si”, ele é a presentificação dramática das relações entre os homens.  

Nesse sentido caminha o drama clássico até o drama burguês, o qual 

desponta à medida que se superam as amarras normativas das interpretações classicistas 

da poética de Aristóteles, e no qual começa a se desenhar não um conflito de 

individualidades, mas uma alteridade em escala social; o drama do século XVIII 

consolida a consciência burguesa em contraste com a ordem monárquica. Ele vai 

retratar as relações sociais naquilo em que elas evidenciam a ruptura com velhas 

tradições e uma mudança de valores que tomam corpo com a ascensão e o maior 

envolvimento da burguesia na condução dos assuntos de Estado. O drama burguês é 

secular, haja vista que não lida com a religiosidade nem tira dela a justificativa 
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dramática, uma vez que, mesmo a noção de virtude, da qual está impregnado, está muito 

mais ligada a questões de ordem pública e a valores associados à condução da vida 

política e econômica (SZONDI, 2004). Também é antimonárquico nos valores que 

ressalta e porque, ainda que não evidencie posicionamentos políticos nem faça 

necessariamente uma crítica direta à monarquia, absolvido da cláusula dos estados, da 

obrigação de representar reis para que pudesse surtir seus efeitos, o drama pôde 

localizar o conflito em qualquer condição social, pois acima de qualquer título, posto ou 

profissão, reside a condição humana e seus papéis elementares de pai, mãe, filho, os 

laços de sangue. 

No drama burguês, o homem não será confrontado com a divindade, aqui 

não resta espaço para a dúvida. Enquanto a tragédia grega surge num momento de 

transição, no qual o impasse dramático cria um abismo trágico para a personagem, a 

marcha da burguesia ao poder é um longo período de caminhada do mundo feudal para 

o mundo capitalista, ela não expõe uma mudança radical, mas apresenta o desenrolar de 

um processo cujo momento de percepção trágica se deu em Shakespeare e já passou. 

Este é um drama de afirmação. O homem está livre de deus e não questiona mais a si 

mesmo, mas suas relações, o estado das coisas que se colocam em oposição a ele, aos 

seus ideais. Aqui, o homem tem certezas; o conflito se dá com as forças sociais que o 

oprimem, as quais também são, noutra instância, forças humanas. São os reveses de 

uma configuração política que não lhe favorece e um sistema de valores que lhe são 

antiquados que encaminham o burguês para um drama que busca na vida privada o 

refúgio e a exaltação de uma noção de virtude que aponta para valores sensivelmente 

laicos e democráticos. 

O rompimento com a cláusula dos estados, além da óbvia relação com o 

desprestígio da monarquia, era necessário a um drama que representasse a nova 

consciência burguesa. No momento em que o homem só é livre na esfera privada, e se a 

liberdade está relacionada à possibilidade de um drama que se quer sério, que não se 

pretende comédia, era preciso recorrer ao ambiente familiar e à vida doméstica para 

expor um conflito que tornasse evidentes os valores em jogo na relação do homem com 

a sociedade. Assim, era preciso fazer da pequena família burguesa o cenário do drama, 

pois a grande família real, descentralizada, é que definia, reproduzindo sua estrutura e 

seus valores, a organização política. Portanto, ela não possibilitava a exposição do 

conflito de valores que a burguesia representava, conflitos que, se não explicitamente, 

eram políticos em sua natureza. É por ter essa consciência que Diderot, como mostra a 
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análise de Szondi (2004), ao tratar da Clitemnestra de Corneille, identifica como causa 

da comoção o sofrimento não da rainha, mas da mãe, e equipara sua dor à de qualquer 

camponesa sobre a qual se abatesse o mesmo infortúnio. 

Peter Szondi ainda aponta para outra mudança de caráter formal que 

distingue a tragédia do drama: o fim do coup de théatre. A reviravolta que tinha espaço 

no enredo trágico, podendo chegar ao cúmulo do deus ex machina, fazia sentido na 

representação dos heróis segundo os valores e a cultura da corte, onde a instabilidade e a 

tensão das relações, pautadas pelo interesse político e na luta pelo poder, podiam de fato 

provocar mudanças súbitas nos arranjos familiares e nos títulos de nobreza. Na vida 

comedida e racional do burguês, onde o poder advinha do seu sucesso na vida 

econômica e não dos arranjos e relacionamentos interpessoais, uma artimanha dramática 

de tal modo súbita e injustificada fere a racionalidade e a objetividade que caracterizam 

seu modo de ver o mundo. A mentalidade burguesa tende ao realismo na organização 

inteligível e consequente da narrativa e na representação de um ambiente e personagens 

críveis e identificáveis. 

Essa mentalidade, caracteristicamente moderna, se mostra como um modo 

de pensar e conceber o mundo do qual dão parte a racionalidade, o pensamento 

científico, o secularismo, o individualismo, o liberalismo político e os ideais iluministas. 

Diferentemente de uma opinião, de um posicionamento político ou de uma ideologia, 

essa mentalidade não vê a si mesma, se coloca como dado natural, inerente à evolução 

humana, condensada na ideia de progresso e civilização. De certo modo, é a 

cristalização dessa mentalidade que está presente no melodrama, uma forma dramática 

que se estrutura a partir de conflitos mundanos que colocam cada coisa em seu lugar e a 

humanidade em seu caminho naturalizando o estado das coisas através da evidenciação 

do certo e do errado, ou, em nível metafísico, do bem e do mal. 

No drama burguês e no melodrama, isento das dúvidas com relação à 

divindade e à sua própria natureza, o homem lida com as certezas e os reveses da 

verdade que ele já conhece. Daí a noção de virtude dar a medida na construção dessas 

dramaturgias. Daí a condenação do homem pelo próprio homem. Daí o melodrama, com 

atenção às observações de Peter Brooks (1995), extraindo da superfície da realidade o 

substrato de valores éticos que nos pautam à revelia de deus e da religião. Com efeito, o 

melodrama tem as raízes do seu discurso e conteúdo no drama burguês, embora não seja 

sua evolução (THOMASSEAU, 2005. p. 19). O que se pode perceber é que a 

ambivalência presente no drama burguês, entre razão e sentimento, reflexo da 
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efervescência iluminista no século XVIII, abre dois caminhos muito distintos para a 

dramaturgia. De um lado, a valorização da natureza humana e a afirmação da virtude 

pesam para a sentimentalidade. Do outro, a racionalidade se detém na reflexão e na 

crítica social rumo ao teatro político. 

Na análise de Peter Szondi (2004) sobre o drama burguês, podemos notar 

em Mercier
2
 e na sua teoria dramática o ponto em que ficam evidentes tanto a intenção 

de comover como a crítica social, embora ainda conjugadas e dependentes. Se Diderot 

enfatiza o isolamento da família burguesa como um espaço da pura humanidade, 

elegendo-a como um refúgio para a impotência do homem perante a ordem monárquica, 

Mercier vai além em sua intenção crítica e interessa-se mais pelos momentos em que as 

forças dominantes na esfera pública irrompem na vida doméstica. Porém, ainda apegado 

à sentimentalidade, ele encara a comoção como o propósito do drama e deposita nela a 

esperança de tocar o espectador e levá-lo a agir com justeza e correção. Por isso Mercier 

ainda é um exemplo de drama burguês, pois a ação mais efetiva, a revolta da burguesia, 

significaria o fim da sentimentalidade, o fim da compaixão e da comoção como 

propósitos do drama. Esse entendimento se dá no movimento do Sturm und Drang 

alemão e cristaliza-se em Lenz
3
, e aí já não é mais de drama burguês que se fala. 

 

 

O Melodrama 

 

Nos itens anteriores, foi traçado um percurso da transformação do 

pensamento ocidental na modernidade a partir de referências ao processo histórico e em 

relação à produção dramática em determinados períodos. O paralelo entre o contexto 

social e a dramaturgia foi realizado a partir de obras reconhecidas como obras-primas 

por sua capacidade de traduzir no drama as questões mais urgentes e sensíveis de seu 

tempo. Assim, passamos pela tragédia clássica e pela tragédia shakespeariana, para nos 

atermos com mais atenção ao drama burguês pré-revolução francesa, que se encontra a 

meio caminho entre o drama clássico e o drama moderno, os quais seriam, numa 

                                                           
2
 Louis-Sébastien Mercier, dramaturgo francês de quem Szondi analisa seu Novo ensaio sobre a arte 

dramática - Amsterdam, 1773. 
3
 Jakob Lenz, uma das figuras do Sturm und Drang alemão, autor de O Preceptor (1774) e Os Soldados 

(1776), que propunha em pleno século XVIII uma dramaturgia anti-aristotélica, questionando a primazia 

da ação e os efeitos de catarse e piedade num teatro que, para ele, deveria mostrar os mecanismos de 

repressão das relações. Lenz viria a influenciar os expressionistas e o trabalho de Brecht no século XX 

(Teixeira, 2003). 
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concepção corrente, os verdadeiros pontos consecutivos na linha cronológica das 

grandes obras. A atenção dispensada ao drama burguês justifica-se por ser ele uma 

espécie de precursor formal e conteudístico do melodrama. E o fato de que o 

melodrama, a partir desse ponto do texto, se torna o objeto de discussão, embora não 

tenha o apelo necessário à consideração de suas peças como obras-primas, já aponta 

para um dos aspectos fundamentais do melodrama e de sua relação com a sociedade que 

o produz. 

As ditas grandes obras nos serviram aqui naquilo em que evidenciam as 

rupturas e as evoluções do pensamento, pois seu reconhecimento se dá pelo fato de 

refletirem seu tempo a partir do choque de valores, das contradições e dos impasses 

morais, éticos, políticos e metafísicos que lhes eram contemporâneos. O percurso 

traçado nos trouxe até o momento em que o pensamento ocidental moderno foi capaz de 

produzir o melodrama, que surgiu num período específico e não em outro. O melodrama 

também é um reflexo de seu tempo, também traduz no drama o pensamento e os valores 

sociais, mas diferentemente das ditas grandes obras, ele não os força aos seus limites e 

às contradições; ele não surge do conflito, da transição. O melodrama é uma afirmação, 

seu auge no período pós-revolução, a variedade e alcance do seu público, a intensa 

produção são indicativos do seu caráter triunfante. Uma vez que o regime monárquico 

só permitia o teatro falado nos trabalhos desenvolvidos para a corte pela Comédie-

Française, o melodrama deve sua possibilidade de existência à Revolução, de modo 

que, em vários sentidos, ele simboliza a vitória da mentalidade moderna sobre a religião 

e a monarquia. A partir de então, estariam relegados ao passado e ao esquecimento, com 

os adjetivos adequados, a velha ordem e o ancien regime. A razão não encontraria mais 

impedimento na propagação dos ideais iluministas e no desenvolvimento da democracia 

e do capitalismo. 

A permanência de características melodramáticas em produções 

contemporâneas e em gêneros diversos remete à ideia de que o melodramático é uma 

presença na imaginação moderna, algo que transcende o gênero dramatúrgico que 

surgiu naquele contexto do início do século XIX, na França. Para Ben Singer (2001), a 

biografia sobre o melodrama carece de consistência, pois, desde seu surgimento até 

hoje, seus recursos básicos apareceram em diversas combinações diferentes, o que 

dificultou apontar qual seria sua essência, ou mesmo se o melodrama teria alguma. O 

autor, no entanto, destaca duas características frequentemente associadas ao termo na 

literatura: o excesso – o recurso do exagero e da extenuação dramática; e a situação – 
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um momento de tensão e excitação que suspende a narrativa, abrindo novas 

circunstâncias para as personagens e permitindo à audiência a satisfação de saborear um 

momento de elevada tensão dramática. Singer, para evitar as dificuldades de definir o 

melodrama e todas suas nuances opta por uma abordagem fragmentada através da ideia 

de cluster concept (cluster, do inglês: cacho, aglomerado). Assim, melodrama seria um 

conceito cambiável e variante, cujo significado varia de caso em caso na relação com as 

diferentes combinações de uma série de recursos ou fatores constitutivos. 

O termo recursos aponta para a ideia do melodrama como uma forma 

estética, ideia útil a este trabalho que se utiliza da análise fílmica para discutir o 

melodrama e as relações que ele estabelece, nos filmes, com conceitos como o de 

marginalidade, por exemplo. Poderíamos falar em uma matriz melodramática, um 

conjunto de recursos de composição e representação mais ou menos coerente e 

estabelecido que, atento à ideia do cluster, se manifesta com diferentes configurações 

em obras das mais diversificadas. Ben Singer (2001) elenca cinco fatores chave, 

constitutivos do melodrama, e destaca que tanto esses quanto os demais, podem ser 

encontrados isolados ou em combinação numa obra. 

Os cinco fatores são: o pathos: o apelo às emoções e à identificação da 

audiência; a expressão crua e sobrecarregada das emoções das personagens; a 

polarização moral; a estrutura narrativa não clássica; e o sensacionalismo. Se a maior 

parte desses estavam presentes no melodrama canônico do início do século XIX, muitos 

“melodramas” posteriores e atuais mostram a adaptabilidade e a independência desses 

recursos: na adesão ao realismo, na valorização da verossimilhança; na representação 

intimista das emoções; e na progressão lógica e consequente da narrativa, características 

encontradas em diversos filmes contemporâneos, de linguagem e estética sofisticadas, 

mas que, sob um olhar mais atencioso, revelam a presença de recursos melodramáticos, 

seja na sua forma “pura”, atualizados ou ironizados.  

Encarar as características do melodrama como recursos estéticos e a sua 

utilização em formatos e gêneros tão diferentes foi o que possibilitou a utilização do 

adjetivo “melodramático”, numa variação do substantivo “melodrama” sobre o qual, ao 

invés de recursos, pensaríamos em termos de fatores constitutivos. Embora sejam os 

mesmos, como recursos ou como fatores, é através de um processo de reflexão que vai 

do uso do melodramático como termo descritivo e como perspectiva analítica de volta 

ao melodrama como gênero e estética dramática que Peter Brooks (1995) resgata o 

melodrama clássico, localizando-o histórica e socialmente, no intuito de identificar sua 
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especificidade cultural. Ele aponta que no início do século XIX, na França pós-

revolução, o melodrama surge como uma forma estética de vital importância para a 

imaginação moderna, pois exibe uma estrutura que demonstra de forma clara o que 

muito da literatura do século XIX, por exemplo, vai tomar como suas premissas e 

técnicas expressivas. Brooks reconhece que o melodrama, assim como os termos 

romantismo e barroco, pode ser estendido para representar constantes na criação 

literária e artística da modernidade. Por trás dessa forma estética, estaria o que Brooks 

identifica como a imaginação melodramática. 

Segundo o autor, a Revolução Francesa foi o golpe final no processo de 

dessacralização apresentado nos itens anteriores, o qual teve início no renascimento e 

que levou à progressiva perda da força explicativa e coesiva da religião e do mito 

sagrado. Esse é o momento epistemológico de surgimento do melodrama, no qual a 

ordem tradicional do sagrado é simbolicamente liquidada pela revolução burguesa. A 

dissolução de uma sociedade orgânica e coesa hierarquicamente, de certa forma, 

invalida formas literárias como a tragédia e a comédia de costumes, que dependiam de 

tal sociedade (BROOKS, 1995, p. 14). 

O melodrama seria não uma queda da tragédia, mas uma resposta à perda da 

visão trágica; ele surge num contexto em que os imperativos de verdade e ética foram 

postos em questão de forma contundente, mas no qual, como já indicava o drama 

burguês, a afirmação de valores e a consagração da virtude, sua instauração como modo 

de vida, eram preocupações imediatas, inclusive politicamente. A revolução se 

incumbiu a tarefa de instituir um novo mundo, uma nova sociedade, de impor o regime 

da virtude. “A revolução tenta sacralizar a lei, a República como a instituição da 

moralidade”. Da mesma forma, o melodrama, desde o princípio, tem como 

“preocupação e razão de ser a localização, expressão e imposição de verdades éticas e 

psíquicas básicas” (BROOKS, 1995, p. 15). Brooks defende que o melodrama emula a 

oratória revolucionária, a qual era maniqueísta na sua promulgação da virtude como 

princípio e do terror como arbítrio. 

É esse mundo pós-sagrado e pós-revolução, ainda em construção, que o 

melodrama vem refletir nos palcos, oferecendo a contrapartida moral e sentimental que 

a sociedade dessacralizada necessitava, em substituição à religião, e que vem ser dada 

enquanto corrente filosófica e artística pelo Romantismo. Segundo Brooks, o 

romantismo expressou uma reação ao desencantamento que reafirmou a necessidade por 

uma versão do sagrado e ofereceu prova adicional da impossibilidade de resgatá-lo em 
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sua forma tradicional, categórica, unificadora. Da mesma forma, devido ao 

individualismo, crescente na sociedade de mercado que se firmava e reforçado pela 

versão protestante do cristianismo, o melodrama representou tanto o impulso pela 

ressacralização quanto a impossibilidade de concebê-la senão em termos pessoais. Peter 

Brooks identifica no romantismo a semente de uma sensibilidade moderna, presente 

ainda hoje, cujo anseio original é a reposição de um sentido à existência, ou ao que quer 

que tenha perdido sua explicação com o abandono da metafísica na fundamentação do 

mundo. Sobre isso teria se debruçado toda a arte moderna, “postulando significados e 

sistemas simbólicos sem justificativa definida pois que não são embasados por nenhuma 

teologia ou código social universalmente aceito” (BROOKS, 1995, p. 21). 

Brooks aproxima o romantismo e o melodrama com a ideia da busca pela 

ressacralização, e embora a associação seja profícua, esse anseio parece tomar caminhos 

diferentes em cada caso, embora às vezes muito semelhantes. A exemplo disso, assim 

como o Romantismo se ocupou dos ideais nacionalistas e do orgulho patriota, também 

muitos melodramas do século XIX exaltavam a devoção à pátria e as virtudes dos 

soldados enquanto vilanizavam o inimigo externo. Mas a aproximação temática encerra 

diferenças de tratamento. O romantismo valoriza a subjetividade, o indivíduo, idealiza o 

homem conservando-se bom em meio às intempéries da natureza e do mundo social; 

apresenta a vitória do homem através da resistência. Para o herói romântico o mundo é 

uma selva a testá-lo. O melodrama, diferentemente, toma o mundo objetivamente em 

termos de bem e mal e apresenta a vitória não do homem, mas da virtude por si mesma, 

ela que é idealizada, ela que habita o homem, não este que a possui. A superficialidade 

psicológica das personagens, sua forte caracterização e a personificação da virtude 

impedem que o melodrama coloque o homem no centro da questão, pelo que se tem 

então um drama da moralidade, no qual o mundo é um campo de forças em conflito e o 

herói melodramático escolhe de que lado ficar. 

Ressalvadas as distinções que a dimensão do romantismo enquanto corrente 

artística, política e filosófica - as quais o melodrama não comporta - estabelece entre 

ambos, o melodrama pode ser visto como um produto. Ele não é a arte produzida, como 

o romantismo, contra a supremacia da razão. Enquanto o romantismo é uma reação, o 

melodrama se parece mais com um efeito; ele não é pensado enquanto estética e estilo. 

O melodrama é, nesse sentido, visceral, é a expressão crua, enquanto forma, de uma 

mentalidade; ele absorve tanto a racionalidade contra a qual o romantismo se coloca 

quanto a sentimentalidade que esse quer valorizar. O melodrama não é um movimento 
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artístico, não pensa a si mesmo, não tem projeto; ele é a arte que a modernidade produz 

ao se reproduzir. 

Embora o melodrama tenha surgido no período romântico, entendê-lo como 

uma característica da sensibilidade moderna – na qual ainda estaríamos vivendo - 

depende da possibilidade de encontrar, senão os recursos estilísticos do melodrama, ao 

menos uma estruturação melodramática na arte produzida fora do romantismo e na 

contemporaneidade. A identificação de melodramas em formatos do rádio, da TV e do 

cinema não é nenhuma novidade; em muitos casos, a composição do melodrama teatral 

foi reproduzida quase na totalidade através dessas mídias, de modo que a inovação 

tecnológica e novos suportes não implicam necessariamente em atualização estética ou 

narrativa. O que se tem no caso do cinema clássico, por exemplo, é o aprimoramento de 

um modo de representar que remonta às teorizações de Diderot, que queria ver no 

século XVIII uma “disposição tão natural e tão verdadeira desses personagens sobre o 

palco que, representada fielmente por um pintor, me agradaria numa tela” (apud 

SZONDI, 2004, p. 112). O tableau, o quadro cênico de Diderot, era tão minuciosamente 

descrito nas indicações de cena, com atenção às pequenas ações e gestos das 

personagens, todos significantes, que ele é considerado um precursor do realismo 

teatral. Mas o que Peter Brooks faz na apresentação e defesa da sua tese é identificar o 

melodramático em romancistas como Honoré de Balzac, Henry James e Dostoievsky, 

nomes centrais do realismo literário. 

O fato de que o melodrama não responde diretamente aos ideais iluministas 

nem românticos, mas que possa ser entendido como um produto influenciado por ambas 

correntes filosóficas garante-lhe sua independência frente aos movimentos artísticos ao 

mesmo tempo em que lhe confere volubilidade de conteúdos e adaptabilidade estética. 

Como destaca Ismail Xavier (2003, p. 93), pode haver melodramas conservadores assim 

como revolucionários. O melodrama pode ser entendido como um código, com o qual, a 

exemplo do binário, pode se fazer, não qualquer, mas muita coisa. O que Peter Brooks 

quer mostrar em seu estudo é que o melodramático está menos nos conteúdos do que na 

composição e na estrutura da narrativa. O autor identifica na obra de Balzac e Henry 

James uma pressão da narrativa em fazer irromper da realidade, dos gestos e falas 

descritos de forma realista, os grandes termos morais implicados no drama 

representado. 

Para estes autores, o que ocorre no plano dos costumes e da vida social, pelo 

qual o realismo se interessa, é carregado de um sentido maior; os gestos e as atitudes da 
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vida cotidiana nos sugerem um outro plano, o oculto moral, no qual estão delimitadas as 

forças morais que movem o mundo e no qual devemos fazer as escolhas com relação 

aos nossos modos de viver. Henry James, em comentando um episódio do romance As 

Ilusões Perdidas, de Balzac, expõe uma incerteza sobre o que lê: “a magnificent lurid 

document or the baseless fabric of a vision
4
” (BROOKS, 1995, p. 9). Brooks defende 

que a alterntiva e a impossibilidade de escolha apontam para uma questão central do 

melodrama. A imaginação melodramática requer ambos, documento e visão, e está 

substancialmente concernida em extrapolar de um a outro (BROOKS, 1995, p. 9). O 

que resta de melodramático numa obra realista, sem prejuízo a tal filiação estética, é 

uma visão de mundo, uma imaginação segundo a qual o mundo moderno, secular, 

individualista e racional, permanece amparado ou balizado por grandes verdades 

morais, que se não vêm de deus, emanam da nossa própria humanidade. 

Ao se encontrar com o realismo, o melodrama consegue se sofisticar. Além 

de satisfazer o desejo de Diderot de ver a vida no palco como um quadro, cada elemento 

dela cuidadosamente pintado, o melodrama vem a satisfazer a própria racionalidade 

moderna que, embora consinta com a representação, admite cada vez menos a 

artificialidade das intrigas mirabolantes e da forte noção de Providência que ainda se 

faziam presentes no melodrama clássico. As tramas deixam de se ambientar e se 

estruturar num sem número de factualidades mundanas e elementos de apelo 

sensacionalista, de um lado, e superam as influências religiosas e os idealismos e 

exageros românticos, do outro. O bem e o mal deixam de ser as balizas indistintas do 

drama, abrindo espaço para que conflitos mais incertos e complexos possam ser 

desenvolvidos. Inclusive, isso é reforçado no século XX à medida que a psicologia
5
 

moderna, como aponta Isamail Xavier (2003, p. 93), opera uma espécie de 

medicalização do senso comum na contemporaneidade e que, portanto, processos 

mentais e atitudes que seriam identificadas com o mal podem ser justificados nas 

narrativas como tal: processos psicológicos – decrifráveis, compreensíveis. De certo 

modo, o realismo liberta a imaginação melodramática que se encontrava por trás do 

gênero melodrama. 

 

 

                                                           
4
 Em tradução livre: um documento lúgubre magnífico ou a textura infundada de uma visão. 

5
 Brooks identifica a quebra da repressão operada pelo melodrama com o conceito psicanalítico do acting 

out, e o coloca como uma operação levada a cabo pelas personagens melodramáticas. 
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Imaginação Melodramática 

 

Peter Brooks (1995) descreve o melodrama como “um modo coerente de 

imaginar e representar” (p. vii) e como “um modo de concepção e expressão” (p. xvii). 

Portanto, Brooks entende que o melodrama compreende uma dupla operação, que não 

se resume ao âmbito expressivo, portanto estético e artístico, mas que passa antes pelo 

âmbito da percepção e da apreensão, expondo assim um modo de ver e uma concepção 

de mundo. Isso leva o autor a cunhar o termo imaginação melodramática, por 

reconhecer na estrutura e nos recursos do melodrama uma perspectiva e um modo de 

ver que revelam preocupações sociais e psicológicas dominantes na modernidade. 

Nesse sentido, podemos tentar uma aproximação entre o conceito de Brooks 

e o estudo de Sartre (2008) sobre a imagem e a imaginação. Sem o intuito de uma 

apreensão ampla da obra do filósofo, atem-se aqui a algumas de suas conclusões. Sartre 

dá à imagem o estatuto de uma consciência, una e sintética, em contraste à concepção 

das imagens como unidades constituintes da consciência. Com base em Husserl, Sartre 

nos explica que a consciência comporta uma intencionalidade, pois que toda consciência 

é consciência de alguma coisa, portanto dirigida intencionalmente à coisa. Tal 

intencionalidade é dada por conteúdos através dos quais visamos o objeto. A 

consciência de uma coisa em imagem dá-se pelo mesmo processo, toda imagem é 

imagem de alguma coisa, e Husserl distingue aí “uma intenção imaginante” e uma série 

de dados impressivos e conteúdos que “a intenção vem ‘animar’” (SARTRE, 2008, p. 

124). Tem-se, assim, a imaginação como uma síntese entre a intenção (o modo de olhar) 

e a impressão (o objeto do olhar, seus dados impressivos e conteúdos que o definem). 

Quando Peter Brooks (1995) contextualiza o melodrama na modernidade e 

o aproxima do impulso pela ressacralização que ele identifica no romantismo, podemos 

estabelecer, com atenção à obra de Sartre, os conteúdos e a intencionalidade presentes 

na imaginação melodramática. Os valores liberais e democráticos que norteiam a 

corrente iluminista e o próprio processo de racionalização das sociedades ocidentais 

constituem, de um lado, os conteúdos de uma consciência moderna que vêm ser 

animados, do outro, por uma intencionalidade afeita ao romantismo que quer justapor a 

tais conteúdos valores morais, éticos e religiosos, configurando, assim, uma síntese 

entre o racional e o espiritual que tem por produto o melodrama. De certo modo, o 

melodrama opera uma síntese entre a racionalidade iluminista e a reação romântica, 

agenciando em níveis diferentes valores aparentemente opostos. Ambas essas correntes 
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de pensamento são humanistas e tomam o homem como ponto de partida para a 

reflexão, mas diferem na valorização iluminista da percepção e da razão em contraste 

com a preferência romântica pela emoção e pela subjetividade. 

O melodrama surge, segundo Thomasseau (2005), em 1800, momento de 

profusão tanto do movimento iluminista que avançava desde o século XVIII quanto do 

romantismo que tem seu auge no século XIX. Entende-se aqui que ele absorve 

elementos de ambas essas visões de mundo e, talvez por isso, esteja ainda presente nos 

dias de hoje. É possível que esteja aí uma das razões para a permanência da imaginação 

melodramática na contemporaneidade, pois muitas das grandes questões que tomariam a 

humanidade a partir do século XIX, com o avanço da ciência e do capitalismo, como a 

escravidão, o socialismo, o holocausto e a crítica ao racionalismo instrumental, iriam 

expor o conflito entre a soberania da razão (e da economia) e o fator humano, seja em 

uma acepção existencial ou metafísica. O melodrama assume o mundo tal como a 

racionalidade moderna o vê, mas não deixa de conferir-lhe sentidos e significados que 

escapam à razão e que encontram suporte no terreno rarefeito da moral e da 

espiritualidade. 

A separação que a modernidade estabelece entre as instâncias metafísicas e 

subjetivas da experiência humana e os processos da vida prática, de condução das 

relações sociais, que se operam segundo uma racionalidade secular, provocou um estado 

de cisão. Razão e espírito se tornaram dimensões apartadas da natureza humana, que 

não se comunicam. O homem passa a ter de lidar com o espírito a partir da 

racionalidade, ou vice-versa, um objeto do outro. Como resultado de tentativas de 

restabelecer a unidade do homem moderno, surgem, no século XIX, correntes de 

pensamento em diversos campos que tentam conciliar a razão e o espírito. Como 

exemplo, temos, no campo da religião, o espiritismo, em suas pretensões científicas e ao 

mesmo tempo religiosas; o marxismo, que, no campo da política, busca um equilíbrio 

entre o progresso tecnológico e um ideal de humanidade em harmonia, entre si e com a 

natureza; e mesmo a psicanálise que, se assume a cisão, busca, no campo da 

constituição do sujeito, um discurso que dê conta dos problemas e das patologias que 

essa fissura pode provocar. Do mesmo modo, entendemos que o melodrama realiza essa 

mesma tentativa: dotar de sentidos e valores humanos, éticos e morais um mundo 

institucionalizado; tecnológico e tecnocrático; racional e objetivamente organizado. 

O fato para o qual aponta Boaventura de Sousa Santos (2004), em sua 

defesa da construção de uma nova epistemologia científica e de um novo paradigma 
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social e político, de que é preciso pensar num mundo pós-capitalista e numa outra noção 

de valores, nos mostra que o impulso crítico é fruto da própria racionalidade que ele 

critica. O próprio romantismo que surge enquanto reação é também fruto da sociedade 

moderna, cuja reflexividade reproduz, em escala social, um conflito da natureza 

humana, de certa forma, o mesmo que vimos em Shakespeare e que também está na 

tragédia grega: a impossibilidade de conciliar aquilo que é humano enquanto criação 

dos homens e aquilo que é humano enquanto condição inerente da criatura. De um lado, 

o que é produto da razão e da ação humana: a lei, a ciência, a sociedade, o mercado; do 

outro, aquilo que, no senso comum, nos define como humanos e que nos transcende: a 

fé, as emoções, os sentimentos e a própria razão enquanto faculdade mental. 

Tem-se, então, que a imaginação melodramática, na qual identificamos uma 

síntese entre razão e espírito, se torna um modo de ver o mundo, fazendo dele uma 

imagem na qual esses elementos coexistem e se complementam. Não é sua relação 

conflituosa que produz o melodrama, este não é o drama do embate entre a razão e a 

emoção ou a fé; ele é o produto da união dessas duas forças, é um consenso. Por isso ele 

difere da tragédia, pois, nesta, essas forças estão dramatizadas e o trágico desenha-se 

pela impossibilidade de resolver a contradição, ao passo que, no melodrama, a 

polarização se dá não entre os impulsos racionais e os espirituais, mas entre valores que 

surgem a partir de um precário equilíbrio entre esses dois campos. Quando essas 

instâncias que se tornaram opostas no homem moderno se unem numa representação do 

mundo, elas abstraem o homem, representando o mundo em termos de valores, de 

forças morais e éticas necessariamente em conflito.  

Essa união gera problemas, pois, na delicadeza das questões é preciso 

equilíbrio entre os valores que nascem a partir da racionalidade e os que derivam da 

subjetividade e das sensações. Excessos em qualquer dos lados ferem os ideais do outro 

e podem pender, por exemplo, para um fanatismo alienado, de um lado, e para um 

fascismo desumano, do outro: exemplos de uma polarização extrema facilmente 

reconhecível e condenável. A sofisticação do conceito de imaginação melodramática e 

sua ampliação com relação ao melodrama estão justamente na percepção de que, na 

complexidade da realidade, a valoração moral se dá através de polarizações como essa, 

mas menos extremadas e que, embora ultimamente identificadas com a noção de bem e 

mal, são mais sutis e podem operar com distinções menos absolutas como bom e ruim, 

melhor ou pior, ético e antiético; valorações que revelam o caráter provisório da 

moralidade e dos preceitos éticos na modernidade e demonstram a tensão existente entre 
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o avanço da razão na condução da vida e a resistência de um apego a sentidos e valores 

subjetivos e transcendentes. 

Questões como a eutanásia, o aborto e a clonagem, que surgem com o 

avanço tecnológico, são epítomes atuais dessa tensão, em que a razão coloca em cheque 

o valor ora transcendental da vida humana. Pelo que se vê, o que parece ocorrer é que à 

medida em que o homem consegue prolongar, salvar e criar a vida, seu caráter absoluto 

e inquestionável sofre um baque. Em outros campos da experiência, essa mesma tensão 

entre razão e subjetividade alimenta há décadas debates e representações 

melodramáticas acerca das questões raciais, da escravidão, da valorização do dinheiro, 

do capitalismo, das questões de gênero, dos direitos da mulher entre outros inúmeros 

exemplos. Conflitos e questões que se colocam num mundo onde a liberdade e a 

igualdade são os princípios, mas cuja lógica de funcionamento é a concorrência e a 

acumulação, configuração ideal para que a relação entre o racional e o espiritual se 

desequilibre e produza pontualmente os conflitos éticos e morais que permeiam as mais 

variadas narrativas e representações do mundo. 

Assim, diferentemente do que se tem em outras dramaturgias, o homem não 

é o centro da questão, o conflito não é dele, ele se torna um medium: o melodrama é o 

drama da personificação. A personificação, nos homens, das forças conflitantes que 

resultam da tentativa de consentir a razão e o espírito. O melodrama clássico localiza 

nas personagens, de forma absoluta, os valores opostos que constroem o conflito 

dramático, agenciados segundo a noção de bem emal, fazendo claramente uma 

demarcação entre heróis e vilões. Diferenciação que se torna mais sutil na sofisticação 

do melodrama e que pode, por exemplo, elaborar o conflito de valores a partir de uma 

mesma personagem. Nesse caso, assim como no melodrama clássico a vitória do herói 

responsabiliza o vilão pelo seu próprio infortúnio, a oposição valorativa que acomete a 

consciência de uma personagem em melodramas modernos requisita uma escolha de 

responsabilidade da personagem. O melodrama alcança seu significado pondo cada 

coisa em seu lugar e dando sentido às nossas vidas através da possibilidade de escolha, 

impossível para o herói trágico. Desse modo, o trágico da incompatibilidade entre razão 

e espírito, que existe no homem, é transposto para fora dele; o mundo se torna trágico, 

mas nós não precisamos sê-lo. O herói melodramático é colocado num mundo cuja 

realidade é um conflito último entre o bem e o mal, que existe acima dele e que não lhe 

compete. O dualismo cristão remanesce à desssacralização e o individualismo determina 

a responsabilidade pessoal do livre arbítrio. Deus e o diabo sobrevivem à modernidade 
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destituídos de sua personalidade e abstraídos em sua essência. 

 

 

O Modo Melodramático 

 

Uma vez que o racionalismo é dominante na vida material, definindo a 

organização prática do mundo, e que a razão não esgota as questões do espírito, nas 

quais se abre espaço para que as emoções e a subjetividade prevaleçam, a arte desponta 

como o campo propício à expressão da imaginação melodramática. Na arte é possível 

realizar a síntese dessas esferas opostas devido ao seu caráter representacional, que 

requer uma elaboração em dois níveis: forma e conteúdo. É preciso arranjar os 

conteúdos, temas e valores, em determinada forma, fazê-los articularem-se segundo 

uma fórmula, modo ou modelo. Dessa união, surge outra coisa que não é o conteúdo 

puro nem a forma vazia. Segundo a hipótese aqui elaborada, razão e espírito, quando 

operacionalizados através da relação articulada e transitiva de forma e conteúdo, 

produzem o modo melodramático: um conjunto de recursos dramáticos e expressivos 

que servem à representação da visão de mundo melodramática. 

A polarização é uma característica fundamental do modo melodramático e 

está relacionada ao próprio intuito totalizador da imaginação melodramática que, 

intencionando fazer do mundo uma imagem que possibilite leituras morais e a 

apreensão de valores, se obriga a opor personagens ou ações que evidenciam um 

conflito ético-moral. No melodrama clássico, “boas ou más, as personagens são 

notáveis pela sua integridade, pela completa exploração de um modo de ser ou de uma 

conjuntura crítica. Elas existem num momento de crise como destinos exemplares.” 

(BROOKS, 1995, p. 36). Se obras menos afeitas ao canône melodramático conseguem 

renunciar a esse absolutismo moral, trabalhando personagens mais complexas e dúbias, 

elas não escapam à necessidade da polarização. Essa dinâmica estrutura o melodrama e 

é essencial para que condições éticas puras se tornem claras e operativas, condições 

opostas cujo jogo dramático encaminha num crescente rumo a uma resolução que 

dramatize de forma contundente um reconhecimento ético ou moral. Ou seja, o conflito 

é resolvido; um polo é reconhecido e o outro rejeitado. Ou, no caso extremo da 

impossibilidade dramática de uma solução, essa valoração resta inequívoca. 

Segundo Peter Brooks, o melodrama tenta identificar na realidade um 

universo moral que subjaz à dessacralização; um sistema de valores que ele identifica 
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como resquícios do mito sagrado, embora não se apoie em nenhuma instância 

metafísica. A esse campo de valores Brooks dá o nome de oculto moral por tratar-se de 

algo ofuscado pela realidade, laica e racional, mas o qual nós acessamos quando 

confrontados com situações de conflito, quando nos é requisitado um posicionamento 

ético, um julgamento de valor (BROOKS, 1995, p. 5). Herdeiro da tradição dialógica do 

drama clássico, o melodrama se estrutura a partir das personagens e, no anseio de 

articular o oculto moral, localiza nelas os termos e as nuances das oposições valorativas 

que dão forma a esse universo ético e moral. Por ser uma espécie de inconsciente social, 

o ocuto moral se relaciona e se fundamenta muitas vezes em papéis humanos primários 

como pai, mãe e filho e em instância polares como a verdade e a mentira, o amor e o 

ódio, o bem e o mal. 

O melodrama tende ao realismo no tratamento das unidades de tempo, ação 

e espaço e na ambientação do drama, pois, apesar de oferecer a recompensa, a vazão 

sentimental e mítica, o pathos e a promoção da virtude, ele não abandona o mundo 

material, as instituições e a ordem burguesa. Ele extrai do estado das coisas a “resposta 

romântica”, ao contrário do Romantismo que busca situações idílicas e o recurso à 

imaginação. Por isso, o melodrama pós-revolução francesa tem de equilibrar à 

reprodução do mundo e da ideologia burguesa o discurso da virtude, o impulso de 

postular uma moralidade, o que, segundo Brooks, consegue-se através de uma estética 

do exagero. 

O melodrama pressiona a realidade representada, hiperdramatiza os 

conflitos e situações para atingir um drama além daquele secular e objetivo da diegese. 

Por isso, Brooks destaca que a relação do melodrama com o realismo é sempre oblíqua. 

“O modo melodramático em grande medida existe para localizar e articular o oculto 

moral” (1995, p. 5).  As funções e o caráter integral e polarizado das personagens, seus 

confrontos histriônicos, a visualidade dada a esses conflitos, o exagero verbal e gestual, 

a dinâmica de perseguição-resistência que se transforma em reconhecimento-castigo, os 

altos e baixos das personagens, recursos característicos dos enredos melodramáticos, 

operam no sentido de devolver à realidade alguma magia ou sentido superior, abstraindo 

das personagens para um universo de valores acima delas. O público do melodrama é 

exposto ao cúmulo, seja de um confronto entre o bem e o mal, seja ao cúmulo de 

situações limite, nas quais um conflito ético e moral se faz urgente e evidente; o 

melodrama exibe personagens que deixam de representar a si mesmas para significar 

algo mais, um valor moral, um princípio, uma comoção social. No melodrama, há um 
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“duplo engajamento com a representação da existência social do homem, o modo como 

ele vive no ordinário, e com o drama moral implicado por e em sua existência” 

(BROOKS, 1995, p. 22). 

No duelo melodramático, “nada é subentendido, tudo é superexposto” 

(BROOKS, 1995, p. 41). Para este autor, o melodrama pode ser visto como uma vitória 

sobre a repressão. O modo exagerado de expressão das personagens, seus gestos 

sobrecarregados, suas falas contundentes nas quais declaram explicitamente seus 

posicionamentos e motivações, assim como a encenação afetada, tudo isso permite a 

total expressão de uma condição psicológica e um sentimento moral de forma 

transparente, crua, que supera as dissimulações e desvios do mundo real e atinge 

plenitude de significado. No mundo dessacralizado, racional e individualista da 

modernidade, Brooks entende que um dos apelos do melodrama e uma das razões de 

sua persistência está no fato de que somos atraídos pela possibilidade de um mundo no 

qual é possível dizer tudo, onde as convenções e as complicações da experiência não 

sufocam nossa sentimentalidade e emoções. 

Peter Brooks esposa a tese de que, na modernidade, os imperativos éticos 

foram sentimentalizados (1995, p. 42). Uma vez que não têm mais embasamento 

teológico ou hierárquico, dão-se pela medida humana, afetados pelo individualismo, e 

identificando-se com estados emocionais e psicológicos. Nesse contexto, o melodrama 

consegue, através da polarização, da hiperdramatização e da expressão total dos 

sentimentos e dos papéis psicológicos, construir um universo moralmente legível, que 

possui identidade ética e que faz sentido. No melodrama, não há um dilema moral, uma 

moralidade em discussão; há, ao contrário, a relocação e rearticulação de um universo 

valorativo oculto, sua afirmação e evidência. 

Nesse sentido, entende-se o aspecto democrático do melodrama, que 

diferentemente das tragédias, não apela ao verso bem construído, não busca sentido 

através da palavra e de uma retórica reflexiva, mas se endereça às emoções e aos 

sentimentos de um público indiferenciado, oferecendo através do drama de grandes 

entidades éticas, um universo moral de fácil apreensão. Para Brooks, tanto no público 

quanto na matéria, o melodrama é “essencialmente democrático. Ele representa a 

democratização da moralidade e seus sinais” (1995, p. 44). 

Thomasseau afirma que o melodrama foi uma das primeiras formas teatrais 

a se desligar deliberadamente da escrita tradicional do teatro, dando preferência à 

linguagem cênica, às ações e às imagens (2005, p. 128). Brooks aponta ainda para o fato 
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de que não apenas a linguagem e a elaboração dramática buscam a dramatização da 

virtude, mas que ela é perseguida numa série de códigos e registros. Segundo ele, o 

melodrama tende ao teatro total, no qual a luz, a música, os cenários e todos os demais 

elementos devem ser expressivos, estão todos envolvidos na construção de sentido. Ele 

destaca o cenário como de fundamental importância para o melodrama, concebido para 

apoiar a retórica do reconhecimento moral.  Brooks vê no melodrama um dos principais 

responsáveis pelas transformações do teatro no século XIX que se direcionava para um 

ilusionismo espetacular impossível anteriormente (1995, p. 46). 

O modelo de representação, que, segundo Brooks, tudo quer “dar a ver”, 

visa tornar fato observável uma verdade abstrata; quer dar à moral uma visualidade, 

mostrar, no corpo, a alma. Para o homem moderno, a reflexão e a palavra da tragédia 

não são suficientes, assim como a palavra de Deus, a moral e a virtude, sem provas, de 

nada valem. De modo que não basta dizer, é preciso mostrar. A hipérbole 

melodramática, embora pareça negar a racionalidade moderna que alegamos constituir 

esse modo imaginativo, na verdade é necessária à própria racionalidade, esta exige e 

requer o exagero visual, sensorial e emotivo, pois, para que possa ser concebida e aceita, 

uma emoção tem de ser sentida, não basta a sugestão, a alusão. É preciso ver, ouvir e 

sentir quando se é racional, daí a necessidade de uma estética da ilusão. O melodrama é 

uma construção extremamente racional para atingir o irracional. 

Além disso, uma vez que o melodrama se articula para apresentar uma 

oposição de valores que existe acima da realidade cotidiana, um conflito ético-moral a 

ser desnudado através do drama, as personagens e situações lhe servem de meio de 

expressão. O verdadeiro drama do qual se ocupa o melodrama independe das 

personagens em sua essência, pois é um embate de forças que existem no mundo: na sua 

forma mais elementar, o conflito entre o bem e o mal. Esse drama de forças reais, mas 

imateriais, abstratas, quiçá metafísicas, não pode ser apontado ou narrado por um ator 

ou pelo narrador, pois na sociedade moderna, onde predominam a laicidade e o 

racionalismo, o homem não tem credibilidade para afirmar verdades sobre nada que 

escape à racionalidade científica. 

Se Descartes assume a consciência como prova de sua existência, é porque 

já pôs em cheque todas as verdades que a consciência lhe dava. O homem moderno 

questiona tudo e a si mesmo. Assim, por se tratar de valores que não são baseados em 

crença ou preceitos metafísicos universalmente compartilhados, o universo representado 

no melodrama tem de ser forçado a torná-los evidentes, legíveis e operativos. A 
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narrativa tem de reproduzir a realidade, forçando-a, tensionando-a, a fim de expor esses 

conflitos éticos fundamentais como se assistíssemos à própria realidade. Daí o exagero, 

daí novamente a necessidade da ilusão: para que vejamos manifesto e evidente um 

universo moral que existe ainda, apesar da perda do poder da religião em estabelecê-lo. 

Nesse sentido é que o melodrama adquire um caráter consolador e pode ser visto como 

uma possibilidade de amparo para o homem moderno diante das contradições e da perda 

de sentido da vida material. Ele restabelece campos e conflitos valorativos que 

possibilitam apontar ou construir uma ordem moral, uma ética, ainda que pontual e 

provisória. 

Com o surgimento do cinema no final do século XIX, o ideal de 

representação que tenta reproduzir a realidade, construindo a narrativa como um 

universo que se auto-reproduz, alcança sua primazia. A aproximação entre o melodrama 

e o realismo encontra na imagem fílmica a possibilidade de levar a ilusão de realidade 

ao paroxismo. Os ideais da ficção sem intromissão, da invisibilidade do narrador e do 

naturalismo cênico acabam por favorecer o intuito do melodrama de postular a 

existência de um universo moral camuflado na realidade. Deixando de lado a encenação 

exagerada, os gestos grandiosos e o virtuosismo técnico, ainda presentes em muito da 

produção cinematográfica das primeiras décadas, o cinema desenvolve uma linguagem 

própria. Recursos característicos como a montagem e o close se mostram como novas 

possibilidades de expressão do drama, que não precisa mais buscar na mise-en-scène 

teatral e no diálogo a construção do sentido.  O esforço melodramático de articular um 

drama de forças morais ganha novos recursos e se torna mais sutil no cinema. A 

polarização, o apelo emocional e o acting out não necessariamente precisam se dar pela 

contundência verbal ou o exagero da atuação. Com o advento do som, e posteriormente, 

da cor, a imagem em movimento do cinema se torna imbatível na reprodução do mundo 

e na criação da ilusão. 

Ismail Xavier (2003) aponta que a representação naturalista e a busca da 

ilusão são reflexos da ânsia iluminista de dominação da natureza. Esse impulso se 

reflete, no drama, na ânsia de dominar o próprio homem e a sociedade, construindo, 

como no caso do melodrama, uma narrativa que postula como verdade uma série de 

valores éticos, morais, humanos e civis. O melodrama se apropria da realidade, domina-

a, articulando seus elementos de modo a produzir significados. O ‘dar a ver tudo’ é 

mostra, antes, da capacidade do homem de apreender tudo. O teatro naturalista reproduz 

cada detalhe da vida a partir da observação acurada e da escrita rigorosa do dramaturgo, 
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a ser fielmente encenada no palco, como fazia Diderot (SZONDI, 2004) e também 

Pixerrecourt (THOMASSEAU, 2005). Diderot solicitava um jogo cênico que desse 

ênfase aos sentimentos através dos gestos e da fisionomia, que criasse a ilusão de 

realidade das emoções sugeridas pelos atores e que tornasse “palpável aqui e agora o 

conjunto de situações vividas pelas personagens” (XAVIER, 2003. p. 63). 

No cinema, o rigor científico da representação chega ao limite. Além do 

trabalho humano anterior, o olhar agora é mediado pelo dispositivo; os pontos de vista 

são multiplicados e ampliados, o que, para Ismail Xavier (2007), se dá através de uma 

complicação extrema da montagem que serve justamente para a simplificação do curso 

narrativo, para seu fluir natural. O autor destaca que a multiplicidade de pontos de vista 

constrói a impressão de objetividade, “sem romper o critério unívoco da racionalidade 

da representação” (XAVIER, 2007, p. 75). Além disso, a imagem cinematográfica é, em 

essência, um registro do real. Sobre seu poder de verdade, Ismail Xavier (2003) aponta 

que há no senso comum de nossa sociedade uma susceptibilidade a tomar como verdade 

a imagem foto e cinematográfica pelo seu caráter de registro objetivo, produzido pela 

reação fotoquímica de um material sensível, ou, atualmente, pela captura digital. Uma 

noção de verdade que ignora as operações existentes tanto na produção como na leitura 

das imagens, o recorte, a moldura, o contexto, o universo de quem “diz” e de quem “lê”. 

O dispositivo cinematográfico satisfaz os ideais de objetividade e 

reprodutibilidade que, no percurso da transformação do ideal iluminista em 

racionalidade instrumental, aliam-se à lógica capitalista na promoção de uma obra, de 

uma representação do mundo, que pode ser reproduzida milhares de vezes, enlatada, 

etiquetada, exportada e guardada na estante, compondo, ao gosto do próprio Diderot, 

uma enciclopédia, um acervo de representações da humanidade e de todo o esforço do 

homem em se apoderar do universo e tentar compreendê-lo. 

 

 

Melodrama e questão social 

 

Remontando ao século XVIII, a simultaneidade do Iluminismo e do 

Romantismo dava indicações da ruptura e da dualidade na qual adentrara o ocidente, 

expondo um choque entre a primazia da razão e os impulsos irracionais, subjetivos, 

relativos à religião, à fé, aos sentimentos e às emoções – oposição que o melodrama 

resolve dramática e esteticamente, deslocando a oposição do homem para o mundo, que 
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passa a ser constituído por valores em conflito. O avanço do capitalismo e da 

industrialização iria aprofundar ainda mais essa cisão do homem moderno, estendendo a 

divisão e as repartições para todos os níveis: nas noções de espaço e tempo; 

socialmente, na economia, na política e na cultura; e individualmente, no trabalho e na 

família, de modo que, segundo Marx, tudo que pudesse se tomar como essência do 

homem é exteriorizado e abstraído em sua objetividade funcional (LEFEBVRE, 1969, 

p. 199). 

No século XIX, quando ocorre, segundo Singer (2001), o momento de 

autoconsciência da modernidade, Marx emprega o termo moderno para designar “a 

ascensão da burguesia, o crescimento econômico, o estabelecimento do capitalismo, 

suas manifestações políticas, e enfim, e sobretudo, a crítica deste conjunto de fatos 

históricos” (LEFEBVRE, 1969, p. 199). Marx não era antimoderno nem contra o 

racionalismo. Ele entendia o capitalismo como o último estágio no desenvolvimento da 

humanidade anterior ao socialismo. Marx reconhecia seus excessos, mas se permitia ver 

neles o motor da história para o avanço da sociedade (SCHARTZMAN, 2004). 

Para Marx, a sociedade burguesa (capitalista), enquanto período da 

civilização, caracterizava-se pela separação, pela cisão e pela dualidade levadas ao 

extremo. “E é em toda parte, em todos os domínios que o racional e o irracional se 

separam e se misturam, um cobrindo o outro numa mesma realidade contraditória, sob a 

aparência da unidade (social e política) racional: numa mesma irrealidade geral” 

(LEFEBVRE, 1969, p. 200). Para Marx a natureza extraviada, perdida, quebrada, 

deveria ser reencontrada quando o capitalismo reduzisse tudo à sua essência: a 

exploração. Então a humanidade reconheceria sua condição e através de uma práxis 

revolucionária, totalizante, reconstituiria a unidade, reencontraria a natureza, “ao 

mesmo tempo dominada, reconhecida, recuperada” (LEFBVRE, 1969, p. 200). 

Schwartzman (2004) aponta que Marx previa após a revolução uma comunidade social 

plenamente emancipada, baseada em ciência avançada e tecnologia, o que acabaria com 

a privação, e que se pareceria com as comunidades tradicionais, pois haveria harmonia 

entre os homens e destes com a natureza, sem os imperativos da concorrência e do 

individualismo. 

Se encaminhamos devidamente as discussões sobre o melodrama até aqui, é 

possível dizer, como já apontamos, que há algo de melodramático na utopia marxista, 

um anseio totalizante e unificador que contemple o homem no extremo de sua expressão 

racional em sintonia com sua dimensão espiritual ou natural, sem que haja domínio de 
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uma sobre outra, mas co-determinação e interdependência. Não são poucos os exemplos 

na ficção de sociedades concebidas nesse esquema. Mas o que Marx previa de forma 

concreta, que implodiria o capitalismo, eliminando os valores da economia de mercado 

e instaurando o socialismo, o melodrama opera virtualmente, através de uma forma 

estética que aliena do homem os valores em questão, relegando-os a uma existência 

externa, pelo que se tornam absolutos. Daí resulta que o homem não tem caráter 

revolucionário possível, pois carece da força motriz da contradição; não há ação 

possível se não há restauração necessária. Para o homem melodramático, a realidade 

também é absoluta, balizada por valores polarizados. Resta a ele a possibilidade de 

escolha, e que ele resista às consequências da mesma.  

Dessa forma, o melodrama reforça, no nível dramático e estético, o que 

Marx apontou como uma característica essencial da modernidade capitalista, a 

alienação. Portanto, o melodrama não serviria ao projeto revolucionário que estabelecia 

a tomada de consciência como um objetivo do cinema no Brasil, questão central e 

fundante da ideologia do Cinema Novo que questionava a supremacia e o caráter 

infrutífero do cinema narrativo clássico no tratamento das questões sociais. Com efeito, 

a imaginação melodramática que Brooks identifica no romance do século XIX vai 

perdurar no estabelecimento da linguagem cinematográfica clássica, pois como aponta 

Vanoye (2006, p. 26), seu amadurecimento traz, “sem contestação, as marcas das 

grandes formas romanescas” daquele século. 

O Cinema Novo propunha o desprezo do cinema engajado pelos 

imperativos de clareza, homogeneidade, linearidade, coerência narrativa e impacto 

dramático que determinavam a linguagem cinematográfica hollywoddiana, herdeira do 

drama clássico, cujos princípios se desenvolveram em simetria com a ascensão da 

burguesia e foram absorvidos pelo melodrama. Para a ideologia revolucionária do 

Cinema Novo, essa forma estética estava estreitamente ligada aos valores burgueses e 

capitalistas que a temática da miséria e do subdesenvolvimento requisitava questionar. 

Assim, era necessária uma reinvenção estética, uma nova linguagem que 

efetivasse na ficção a relativização do jogo econômico e político na sociedade brasileira. 

O Cinema Novo, assim como outras vanguardas dos anos 50 e 60, levava ao cinema 

uma reflexão sobre a crise da forma dramática em sua relação com os novos contornos 

da experiência humana, discussão que já se instalara no campo do teatro algumas 

décadas atrás e que teve seu ponto culminante em Brecht, em quem elementos como a 
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narração, a referenciação e a apresentação implodem os ideais dramáticos e ratificam a 

emergência do teatro épico. 

No percurso histórico e intelectual descrito nos itens anteriores, relacionado 

à dramaturgia, o marxismo desponta no século XIX como o epítome de uma nova fase 

do pensamento moderno. Após atingir com a revolução francesa a autoafirmação e o 

domínio de sua existência, o homem, então centro do mundo e senhor do seu destino, 

passa a se confrontar com uma realidade na qual sua obra se torna maior do que ele. A 

opressão não vem mais de deus, dos governos monárquicos, ou das relações humanas, o 

homem agora é esmagado pelo seu próprio legado; pela técnica que se abstrai em si 

mesma, pelo mercado que se absolutiza, pelas instituições que se perpetuam 

burocraticamente. Quando o criador perde o controle sobre a criatura, há um novo 

deslocamento do conflito dramático, ambos passam a se ameaçar mutuamente; o 

homem se volta contra a estrutura, e ao impulso da ação respondem-lhe as amarras que 

o paralisam e atam-no à própria estrutura, que ele mesmo integra. Essa contradição vai 

determinar o que Szondi (2011) descreve como a crise do drama na segunda metade do 

século XIX. 

A crise se dá, segundo esse autor, por uma incompatibilidade entre forma e 

conteúdo. As novas questões que surgem com o avanço do capitalismo e do 

desenvolvimento tecnológico e econômico se tornam inadequadas às requisições da 

forma dramática. O drama clássico, que toma o homem como um ser autodeterminado, 

se estrutura a partir da relação intersubjetiva do homem com seu semelhante, a qual 

ganha presença dramática a partir do diálogo. O drama não conhece nada fora de si e 

elimina, do universo que institui, o autor, o espectador e qualquer referência externa, ao 

real. O drama clássico se faz mundo e se relaciona com a realidade enquanto 

microcosmo, na sua relação possível com um macrocosmo, mas não através da 

referência ou da indicação, nem pelo princípio da parte pelo todo (SZONDI, 2011, p. 

67). Nesse sentido, surgem problemas formais diante da necessidade de representar 

ideias e conceitos relativos ao dinheiro, ao capitalismo e às estruturas sociais. A 

totalidade do drama se faz de forma dialógica, internamente, não é instituída por um 

narrador externo, elemento característico da forma épica. A possibilidade de um diálogo 

estruturante da narrativa é a possibilidade mesma do drama. Portanto, na forma pura do 

drama, não há meio de presentificação cênica da estrutura política, econômica e social 

que, no século XIX, passa a oprimir esse homem outrora senhor do seu destino. 
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As requisições da forma dramática permanecem praticamente as mesmas no 

melodrama e no cinema clássico, os quais, para que se configurem coesos e completos 

em si mesmos, abdicando da narração e apresentação, requerem a continuidade espaço-

temporal, a eliminação do fortuito e o encadeamento motivado da ação, de modo a 

construir universos ficcionais autônomos e auto-estruturantes, que parecem querer, ao 

renunciar à apresentação, mais do que representar, instituir uma realidade. A estrutura 

dialógica do drama está na raiz da polarização melodramática, que, como já apontamos, 

estabelece uma oposição valorativa através de valores personificados nas personagens. 

Utilizando os termos de Szondi, podemos dizer que o melodrama dota a relação inter-

subjetiva de um significado extra-subjetivo, que aliena o homem e absolutiza os valores 

em jogo. Talvez resida aí o motivo pelo qual o melodrama, após servir à afirmação do 

homem moderno e dos valores liberais da burguesia capitalista no devir da revolução 

francesa, resistiria ao avanço do capitalismo, à revolução industrial e ao imperialismo, 

os quais aprofundaram as contradições do modelo de desenvolvimento que a 

racionalidade moderna pregava como sendo a evolução do homem. No limiar do século 

XIX, encerrava-se a belle époque do capitalismo europeu, num período em que 

Lefebvre (1969) identifica uma crise da cultura, na qual se insere a do drama, efeito das 

contradições que despontariam de forma contundente no século XX com o eclodir das 

guerras, do nazismo e da guerra fria, pelos quais o melodrama passaria incólume. 

A crise do drama que Szondi (2011) analisa a partir de 1850 corresponde à 

crise moral do capitalismo e à crise do projeto iluminista. Pelo que se pode observar dos 

dramaturgos nos quais o autor aponta os primeiros indícios de inadequação entre os 

conteúdos e a forma dramática, há um olhar desolado e insatisfeito para o presente, cujo 

questionamento leva a temáticas que acabam por provocar os desvios formais. Em 

Ibsen, há um retorno ao passado e sua transformação em tema; em Tchekov, o homem 

vive sob o signo da renúncia, a meio caminho entre a ironia e a nostalgia; Hauptman, 

por sua vez, quer refletir a condição oprimida do homem sob as forças econômicas e 

políticas. Todos esses conteúdos, que não podem se fazer presentes e surgir somente a 

partir do diálogo, da relação inter-subjetiva, solicitam recursos para chegar ao palco 

que, segundo Szondi, instituem gradualmente a separação entre sujeito e objeto, cuja 

fusão é essencial no drama. 

Assim, os dramaturgos inserem no interior da forma dramática elementos 

que presentificam os temas, mas que os deslocam da centralidade dialógica, eles passam 

a ser referidos. A teoria de Szondi demonstra que a crise do drama corresponde ao lento 
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e progressivo avanço do elemento épico no interior da forma dramática. O autor aponta 

na análise de Hauptman que o drama social é uma contradição em si, pois seria, por 

natureza, épico, uma vez que se atrela à empiria de um lado e à criação subjetiva do 

outro, jogo responsável por expor dramaticamente uma condicionalidade da experiência 

humana atrelada ao processo histórico e econômico, explicitando-se assim uma 

remissão a algo externo, que fere o princípio formal do drama. 

Para Szondi (2011), a questão social encontraria sua coerente expressão 

formal no teatro épico. Inclusive, a teoria e a dramaturgia de Brecht, segundo Bernardet 

(1977, p. 31), viriam a influenciar as estratégias de Glauber Rocha de provocar a 

reflexão do público e encaminhar um projeto desalienante para o cinema nacional. O 

dramaturgo alemão, sob evidente influência da ideologia marxista, entroniza a 

objetividade científica que determina a relação dissociada sujeito-objeto e coloca-a 

sobre o palco, como princípio formal. O projeto burguês totalizador e de dominação da 

natureza que o drama reproduz, mas oculta por seu caráter absoluto, o teatro épico de 

Brecht transforma em conteúdo. “O teatro deve retratar as relações entre os homens na 

época da dominação da natureza, mais precisamente: a ‘discórdia’ dos homens por obra 

desse gigantesco empreendimento comum” (BRECHT apud SZONDI, 2011, p.115). 

Quando o homem não é mais um ser absoluto e autodeterminado, não são 

mais as relações entre eles que oferecem a matéria dramática. Deve-se, ao contrário, 

voltar o olhar científico para essas relações e buscar a reflexão sobre a “ ‘infraestrutura’ 

social das ações em sua alienação coisificada” (SZONDI, 2011, p.117). O teatro épico 

busca efeitos de distanciamento, que negam a ilusão, e através dos quais toda a obra 

teatral, sua estrutura e linguagem, e inclusive a encenação, deixam transparecer a 

relação sujeito-objeto. O espectador também é trazido para o jogo cênico, não arrastado 

pela ilusão, mas colocado diante da ação em processo, que se oferece como objeto de 

consideração (SZONDI, 2011, p. 117). No teatro épico, a ação é o objeto da narração 

levada ao palco; a apresentação é maior do que a ação, seu presente é mais largo. 

“Daí o seu olhar se manter atento não apenas ao final de seu curso, mas 

também a seu andamento e àquilo que passou. Em lugar do direcionamento dramático 

rumo a uma meta, entra em cena a liberdade épica de se deter e refletir” (SZONDI, 

2011, p. 117). Atentos a essa diferenciação entre o teatro dramático e o épico, pode-se 

estabelecer mais especificamente que a meta do melodrama é o oculto moral, do qual 

ele não pode prescindir. É a articulação do oculto moral como objetivo do drama que 

define a obra como melodramática. Não há a necessária consciência do “autor” 
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melodramático em atingi-lo, como há obrigatoriamente no teatro ou cinema político a 

intenção do “autor” de articular um jogo dramático que evidencie valores políticos ou 

proponha as questões que o motivam. No caso do melodrama, o oculto moral enquanto 

meta é imanente, não é necessariamente intencional, mas existe de forma pré-

determinada constituindo aquele modo de ver o mundo delineado pela imaginação 

melodramática. 

Assim posto, o melodrama que não vise ou que não suceda em articular um 

caráter valorativo para as ações dramáticas não se constitui como tal a princípio, pois, 

negando ou renunciando ao desvelamento de um universo moral superior aos fatos e 

escondido por eles, teria de buscar a solução dramática, ou seus significados, nos 

próprios fatos, na relação social objetiva, sem conotação moral; ou deixaria em aberto a 

resolução e o sentido, promulgando o impasse e a contradição. Ambas as possibilidades 

não respondem às requisições de um melodrama e apontam ainda para formas, 

dramáticas ou não, que contradizem a imaginação melodramática, que, como vimos, 

tem o caráter totalizante tanto da racionalidade científica quanto da tradição judaico-

cristã, pelo que impasses e contradições são varridos de seu horizonte. 

Geralmente, mas não obrigatoriamente, o melodrama afirma na ficção a 

vitória do bem e o castigo do mal. A tragédia, não exatamente lidando com as 

dimensões de bem e mal, também trabalha a oposição de duas forças inconciliáveis, 

mas, nesse caso, tais forças não estão personificadas nas personagens, as quais, com 

efeito, são a figura trágica que se debate entre os dois polos de força. Na tragédia 

clássica, o conflito não se resolve para a personagem, mas um dos valores se sobrepõe 

ao outro. No entanto, o homem racional que perece ante a tradição mítica não encontra 

o mesmo destino na pólis da realidade, onde a lei sai vitoriosa instaurando a democracia 

e a política na Grécia antiga. Do mesmo modo que, em Shakespeare, a pulsão animal e 

o desejo que levam à morte o herói e grande parte da corte não ressoam nos tempos 

vindouros, onde a razão e a reflexão vão dar a medida das relações sociais, como dá 

mostra O mercador de Londres, drama burguês de Lilo que Szondi (2004) analisa e no 

qual prevalece a negociação e a ponderação dos comerciantes como valores maiores, os 

quais sobrepõem o jogo de influências das relações monárquicas que conduziriam, num 

contexto anterior, como ocorre em Shakespeare, à guerra. Já no drama de Diderot no 

século XVIII, o burguês sofre em melancolia, refugia-se na vida privada, calado na 

esfera publica onde é impotente, mas não demora a fazer na realidade a revolução. 
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Essa dinâmica que expõe no teatro uma derrota que não tarda a se reverter 

na realidade não se opera no melodrama. Como dito, este é um drama da afirmação. 

Herdeiro do drama burguês, o melodrama do século XIX exalta a vitória da nova classe 

diante do antigo regime e da ordem tradicional, elabora dramaticamente os valores que 

se propagam sob a ideologia burguesa conciliando a racionalidade e o humanismo que 

florescem no iluminismo e ainda a desilusão romântica de um mundo cada vez mais 

destituído de magia, progressivamente técnico e secular. Como destaca Singer (2001, p. 

35) o “melodrama convida a interpretações como ambos, uma alegoria da gesellschaft 

capitalista e uma resposta compensatória à ‘transcendental homelessness’ da sociedade 

moderna”. Enquanto, de um lado, retrata a impotência do homem diante das 

dificuldades e da imprevisibilidade da vida material no capitalismo moderno, do outro 

ele serve a uma função consoladora, quase religiosa, ao reafirmar para o público a 

existência de uma força cósmica moral que continua a governar o mundo e a olhar por 

nós (Singer, 2001, p. 134). Isso se dá no melodrama através da dinâmica de 

perseguição-reconhecimento, na qual se encena a instabilidade e a ansiedade modernas 

com o aparente triunfo da vilania, da adversidade e do acaso, que será dissipado com a 

caminhada da virtude rumo à sua evidência e consagração. 

No melodrama canônico, vence o bem e suas variantes: a virtude, os valores 

humanos, a fraternidade, o amor, a esperança, a autenticidade, a verdade, e são 

derrotados o cinismo, a indiferença, o pessimismo, o trágico, as aparências, o niilismo, a 

falta de sentido e a maldade. Porém, na realidade, o espectador melodramático continua 

exposto às intempéries do acaso, do sistema capitalista que se expande, permanece 

retido pelas impossibilidades, oprimido pelas forças sociais que lhe constrangem, pela 

violência, pelas aparências, esmagado por uma realidade que, segundo relata a crise do 

drama, só pioraria com a revolução industrial. Por não ter como matéria uma 

contradição entre forças crescentes na sociedade e a organização social estabelecida, por 

ser um drama da afirmação, que surge da assertiva, da vitória burguesa, o melodrama 

projeta-se no futuro também como um drama da manutenção. Talvez sua força esteja no 

uso de um exemplo positivo, que assume o estado das coisas, mas aponta para a 

possibilidade de superação, de atingir a completude, material e moral. Nesse ponto, o 

melodrama é crucialmente diferente das outras dramaturgias. 

Se em seu formato original o melodrama possui limitações, resta saber o 

quanto o conceito de imaginação melodramática amplia as possibilidades de 

identificação do melodramático fora do gênero melodrama e em que medida esse 
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conceito permite avaliar a sofisticação das velhas fórmulas do excesso e da polarização. 

É preciso investigar, nas obras, o quanto esses recursos se afastam dos usos e 

configurações que se lhes dão no contexto de ascensão da burguesia e do capitalismo. 

Pela estrutura polarizada, que trabalha o significado um nível acima da materialidade 

dramática, podemos nos perguntar se as obras melodramáticas não ofuscam as 

contradições da realidade em prol da afirmação de valores e se não tendem a simplificar 

as questões, aplicando a realidades complexas maniqueísmos reducionistas. Pela 

necessidade de evidenciar o oculto moral, o melodrama talvez não consiga fugir ao 

caráter afirmativo que possuía em suas primeiras manifestações no século XIX. Essas 

indagações e o fato de que o melodramático permanece presente e forte nos dias de 

hoje, tendo sido capaz de se adaptar e se sofisticar para abordar questões como a 

pobreza, a marginalidade e a violência, são questões importantes a serem investigadas 

na análise dos filmes. É preciso avaliar as consequências de se utilizar tal modo estético 

e dramático no tratamento de questões que possuem inegável relação causal com o 

estado de coisas que fomentou o surgimento do melodrama, e que, na maior parte dos 

casos, é reproduzido como sendo a ordem natural e lógica do mundo. 
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CAPÍTULO DOIS 

PIXOTE 

 

Pixote – a lei do mais fraco, de 1981, foi dirigido por Hector Babenco, 

também co-roteirista, e baseado no livro A infância dos mortos, de José Louzeiro. O 

filme nos apresenta a um garoto de dez anos que é levado a um reformatório após uma 

"coleta" de meninos de rua feita pela polícia no esforço de encontrar o culpado da morte 

de um desembargador na cidade de São Paulo. Com cerca de duas horas de duração, o 

filme pode ser dividido, quase ao meio, em dois. Na primeira parte, vemos Pixote 

constituir vínculos de amizade com colegas do internato com os quais passa pelas 

humilhações e injustiças que assolam a vida dos reformandos daquela instituição, 

dirigida com descaso, violência e improbidade por seus servidores e que sofre 

constantes interferências policiais. A violência e as mortes que se sucedem levam à 

revolta e ao medo crescente entre os jovens, muitos dos quais acabam por fugir. Na 

segunda parte, o filme segue os passos da vacilante quadrilha formada por Pixote e três 

amigos, numa escalada de crimes que vão do roubo de rua à cafetinagem e ao tráfico de 

drogas. Os conflitos entre eles se aprofundam com a chegada da prostituta Sueli e 

testemunhamos as brigas e o desmembramento do grupo. 

A abertura de Pixote é uma cena não ficcional, na qual o diretor fala em tom 

documental: "Isto aqui é um bairro de São Paulo, grande polo industrial da América 

Latina, responsável por 60 ou 70% do produto nacional bruto desse país". A pujança da 

frase em tom superlativo estabelece logo um contraste com o que se vê na tela. O 

pronome "isto", que não identifica, objetifica, e até supõe estranhamento, se refere à 

favela da periferia de São Paulo que lhe serve de cenário e que se opõe à ideia de 

desenvolvimento e riqueza que a frase, sozinha, geraria. Com a oposição de sentidos do 

verbo e da imagem, institui-se não apenas um contraste, mas uma contradição, numa 

relação frustrante de expectativa e realidade, com a qual o espectador brasileiro de 

pronto se identifica. 

Com esse ar antropológico da presença in locus, reforçado nas vestes do 

diretor, de papéis a mão, a obra assume seu posicionamento diante do mundo e 

estabelece um modo de ver o filme para o espectador (1). O filme se coloca como 

revelador da realidade, instância capaz de mostrar a verdade por trás da grandiosidade 

dos números econômicos com um rigor científico. Se a imagem não é suficiente, há 
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dados a apresentar, números da casa dos milhões, num texto que se casa à imagem ao 

discorrer sobre condições de moradia e falta de estrutura familiar enquanto se vê 

crianças aos montes, sem adultos por perto, em meio a barracos e vias sem a menor 

infraestrutura. A cena termina nos apresentando Fernando Ramos da Silva, ator que 

interpreta Pixote, que ali mora com a mãe e nove irmãos. É-nos dito que todo o filme é 

representado por crianças daquela origem social, o que vem reforçar a intenção realista 

e o compromisso do filme com a realidade, pois a imagem não engana: aquele menino 

na favela é Pixote; ou vice-versa. 

 

 
1 - O diretor à semelhança de um cientista social em campo: 

legitimação do cinema como verdade. 

 

Embora não estabeleça relação com o conteúdo dramático da ficção que se 

segue, essa abertura pode ser vista como um prólogo, pois é assumida como parte 

integrante do filme. Aquilo que seria informação externa, detalhe de produção, é 

incorporado ao espetáculo que se exibe para apreciação. A abertura contextualiza o 

filme e a própria ficção, revelando sua motivação na realidade, seu ancoramento 

externo, factual, como forma de garantir um caráter de denúncia social que o filme se 

incumbe. Nesse sentido, o filme se filia à herança do Cinema Novo em seu objetivo de 

problematizar a realidade nacional, discutindo e retratando suas contradições e as 

mazelas sociais. Porém, tal prerrogativa, que no movimento de vanguarda dos anos 60 

levou ao questionamento e à renovação da linguagem e da estética cinematográfica na 

busca por modos de representação menos estanques e mais profícuos à reflexão, no caso 

de Pixote, não traz esse tom reflexivo nem o questionamento da linguagem. Aqui, o 

objetivo de discutir a questão social é introduzido num sistema de representação que 

tem limites claros de operação e cujos imperativos são a comunicação com o público e o 

alcance de efeitos dramáticos. 
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Pixote é exemplo de uma tendência que Xavier (2003) aponta nos filmes 

latino-americanos a partir dos anos 70, na qual o objetivo de trabalhar a realidade e os 

temas nacionais se vê diante do impasse entre ajustar a forma e a linguagem 

cinematográfica aos conteúdos, como fizeram os cinemas novos, ou aproximar-se do 

cinema de gêneros e tentar um contato maior com o público. Valorizando a recepção, os 

filmes cedem ao formato dos gêneros tradicionais como uma estratégia de mercado, no 

que Ismail Xavier (2003) chama de “naturalismo da abertura política”, verificado em 

filmes de países que acabavam de sair ou estavam em vias de sair de regimes ditatoriais. 

Outro filme de Babenco, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), e o argentino A 

História Oficial (1985) são utilizados por Xavier como exemplo desse movimento. Ali, 

segundo a análise do autor, há uma dinâmica que aborda a questão social a partir da 

experiência individual do herói, na qual sua nobreza de caráter ou a moralidade 

implicada na ação definem o desenvolvimento da narrativa e os significados do filme. 

Com o referido prólogo, Pixote, na sua totalidade, fere aquele ideal do 

drama absoluto delimitado por Szondi (2011), que se construiria a partir da relação 

dialógica de seus elementos internos e da eliminação da referência externa, instituindo-

se como um universo autônomo. Porém, é claro observar que o prólogo não estabelece 

nenhuma relação com a narrativa que se desenvolve após os créditos que o sucedem, 

quando passamos a assistir a uma ficção organizada segundo os rigorosos critérios de 

clareza, objetividade, causalidade e linearidade da narrativa clássica do cinema, herdeira 

do drama. Assim, o prólogo nada traz do resgate que dele faz o teatro épico de Brecht, 

no qual recursos como prólogo, epílogo e comentário alongam a apresentação e o 

espetáculo, no interior do qual se insere a ação dramática, destituída de seu absolutismo, 

permeada por brechas e efeitos de estranhamento nos quais se localizam a possibilidade 

da referência, da reflexão, da constatação da manipulação teatral e seus efeitos. Pixote 

vai na contramão da proposta brechtiana e se utiliza de um prólogo que referencia o 

drama na realidade, num contexto social, como forma de intensificar a ilusão e seu 

efeito de real. O conteúdo do prólogo não problematiza as informações apresentadas, 

nem relativiza a ficção que se segue. A despeito dos efeitos em vista, ele apenas informa 

a origem da inspiração criadora. 

 Em Pixote, a “realidade do menor no Brasil” é mote. O filme não tem a 

preocupação, visível nas experiências do Cinema Novo, de apreender a realidade de 

forma mais autêntica, no sentido de não impor à representação um uso já codificado e 

pré-estabelecido da linguagem, que institui, pelo bem da ilusão, a separação entre 
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sujeito e objeto. No filme, a linguagem não se deixa contaminar pela experiência das 

personagens, não cede à realidade representada, há uma distância clara entre narrador e 

narrado. O filme não traz em sua fatura aquela concepção de “cinema como ontologia” 

defendida por Glauber Rocha, que contrabalanceava seu projeto conscientizador-

revolucionário e dotava seu estilo da ambivalência entre a análise e crítica da 

consciência representada e a assimilação da experiência dessa consciência, o que 

diminuía ou diluía a separação entre sujeito e objeto (XAVIER, p. 80, 2007). 

Há uma cena do filme em que Pixote, incumbido da faxina nos banheiros, 

conta a dois colegas sobre as mortes e as humilhações sofridas por ele e outros menores 

fora do reformatório quando de uma retirada policial. Após o relato em que expõe seu 

medo e a vontade de fugir, Pixote, e principalmente o espectador, é atualizado pelo 

colega sobre os acontecimentos que se deram na instituição em sua ausência, fatos que o 

filme não pôde mostrar, pois o narrador acompanhou Pixote em seu período fora da 

instituição. Apesar da ancoragem na personagem principal, premissa dominante no 

estilo clássico, isso não se confunde com a aderência do discurso à experiência da 

personagem. Essa distância, no caso de Pixote, fica evidente e se confirma no momento 

seguinte, em que a narração e a personagem aparentemente se confundem no nível da 

história. Quando os dois colegas saem do banheiro, deixam com Pixote um pouco de 

cola, que o garoto cheira e da qual logo começa a sofrer os efeitos alucinógenos. 

Dois planos mostram Pixote fazendo uso da cola: o primeiro, um plano 

médio, a certa distância da personagem, seguido de um close, o qual se prolonga para 

mostrar a transformação na expressão do garoto e o começo dos efeitos da droga (2, 3 e 

4). Essa aproximação da câmera em direção ao menino prepara o momento seguinte, no 

qual o filme penetra na mente do garoto e exibe ao espectador, enquanto cena, a própria 

alucinação da personagem. Pixote dá descarga no vaso sanitário e uma câmera em zoom 

nos leva a ver a água em cor azul (5), tal como ele; câmera subjetiva que propicia o 

mergulho na subjetividade: Pixote aparece nu, em plano médio, fixo e frontal, correndo 

de um carro que o persegue (6). Os planos seguintes alternam entre a visão desfocada 

que o menino tem do painel de escovas de dente, outra câmera subjetiva (7), e o 

enquadramento de um Pixote com olhar vago, cambaleando, prestes a desmaiar. 
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Observa-se que a representação da alucinação do garoto, uma subjetivação 

da personagem, é filmada a partir de critérios de distância e objetividade que permitem 

assegurar a austeridade dos movimentos narrativos diante da confusão mental a ser 

representada: um enquadramento sóbrio, fixo, que em nada se deixa abater pelo caráter 

frenético, tenso e pleno de medo do delírio de Pixote. O filme circunscreve esse 

momento com o uso da câmera subjetiva, única mescla real entre narração e 

experiência, mas pela qual se adere a uma convenção há décadas estabelecida pelo 

cinema clássico, que confere ao narrador a onisciência sem limites, reforçando seu 

poder de revelação da verdade pela capacidade de dar a ver, inclusive, o que se passa na 

mente das personagens. 

2 – 4 - Os planos em aproximação 

preparam o mergulho na 

subjetividade. 

 

5 – 7 – A alucinação de Pixote 

circunscrita pela câmera 

subjetiva. 
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Assim, não há troca entre representação e representado, este não encontra 

abertura dentro do sistema rígido e do controle onisciente da narração clássica para se 

colocar como sujeito, que se expressa, que dita os modos da representação. O filme não 

demonstra desejo de compreensão a partir do ponto de vista do outro, o olhar que se 

dirige ao menor de rua vem imbuído de uma ideia pré-determinada da situação. O filme 

encontra na subjetividade da personagem, numa alucinação, um modo de informar sua 

visão da marginalidade e a própria concepção do filme: a exclusão, a força estatal e a 

defesa da ordem perseguindo e marginalizando o menor carente, destituindo-o de sua 

infância e transformando-o num bandido. Pela eleição temática e pelo enfoque 

justificador que se verifica no enredo, o filme sinaliza uma aproximação com o menor 

de rua que se esvazia no nível da simpatia. O filme vende uma ideia de comunhão 

quando na verdade está levando ao paroxismo seu poder de dominação e sua 

proclamada tarefa de revelação de uma verdade escondida. 

O papel que o filme se incumbe de denúncia das mazelas sociais que o 

identifica com o “naturalismo da abertura política” observado por Xavier (2003) 

também o insere num contexto nacional em que, na conjuntura final do regime ditatorial 

e na rasteira das experiências do cinema novo e do cinema marginal, o cinema se coloca 

como um meio legítimo para fazer a crítica da sociedade, além de resgatar certa 

legitimação da violência como resposta à injustiça social (Xavier, p. 48, 2003b). Tanto 

Pixote quanto Lúcio Flávio estão estruturalmente marcados por essas premissas. Ambos 

trazem a violência das personagens principais devidamente justificada como reação à 

opressão de forças externas, estas sim comprometidas com o interesse econômico e a 

manutenção de privilégios pessoais, sem nenhuma ética ou escrúpulo. Paralelamente, há 

uma oposição entre o cinema, que resgata a verdade individual, o drama dos marginais, 

e os meios de comunicação noticiosos que, tematizados, repercutem a história oficial, a 

mentira que faz da vítima de um contexto social o bode expiatório de um corpo 

institucional autoritário - polarizações que se constroem a partir de uma estruturação 

melodramática. 

Antes, porém, de abordarmos o modo como o filme opera uma construção 

da marginalidade através das fórmulas do melodrama, convém analisar essa oposição 

que o filme engendra entre cinema e outros meios, principalmente a televisão, na 

observação de outros aspectos da relação entre o filme e “o outro”, aquele que ele toma 

como seu objeto. A televisão aparece em algumas cenas de Pixote, e em todos os casos 

há uma evidente discrepância entre o que se passa na tela do aparelho e o que acontece 
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com as personagens. O primeiro caso se dá na primeira cena após os créditos e o 

prólogo. Assim que desaparece a indicação do diretor, a música do filme se encerra e, 

ainda na tela escura, passamos a ouvir o som de água corrente, um riacho, gritos e sons 

que indicam os golpes de uma briga. O som continua enquanto somos apresentados aos 

rostos de diversos garotos, vidrados ou abobados, que, fica claro na imagem, assistem à 

transmissão da qual emana o som (8 e 9). Não há som ambiente, exceto o que vem da 

televisão, que é então enquadrada pela câmera tomando toda a imagem (10). Ali está, 

em preto e branco, uma cena de luta entre homens de aparência distinta, teatral nos 

movimentos, em meio a árvores e grandes pedras que, com o som do riacho, compõem 

o cenário de natureza no qual têm palco as histórias de heroica instauração do progresso 

ou de bravo combate à selvageria que permeiam o cinema norte-americano, de grande 

espaço na grade da TV. A câmera então se afasta num movimento para trás e mostra a 

sala onde os garotos se encontram e onde um policial vem por ordem numa confusão 

que se inicia (11); o som da televisão esvanece e a balbúrdia de ruídos de uma 

delegacia, que reconhecemos com o contínuo movimento da câmera, passa a ocupar a 

faixa sonora. 
 

  

  
         8 – 11 - O marginal de espectador a protagonista:negação dos temas hollywodianos. 

 

Da televisão ao cárcere: os garotos passam da posição de espectadores à de 

protagonistas. Não aos cenários idílicos da natureza; não às disputas entre desbravador e 

selvagens; não à ornamentação e à teatralidade cuidadosa que impressiona pela 

grandiosidade e pelo espetáculo que proporcionam, e que anestesia. Vamos falar de 
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coisa séria, convida Pixote, e o filme segue num viés naturalista que expõe a nudez, os 

cenários imundos e o vocabulário vulgar, além de certo descuido na encenação de brigas 

e da morte que as vanguardas precedentes lhe autorizam, para dar visibilidade à 

decadência e à corrupção dos ideais da ordem e do progresso. 

Noutro momento, enquanto os menores jantam no reformatório, o diretor da 

instituição aparece num noticiário responsabilizando um dos internos pela morte de 

outro, que fora espancado pela polícia. O noticiário ainda exibe o depoimento 

desesperado da mãe do menor morto e o descrédito de um jornalista, que visitara o 

lugar, sobre a explicação dos dirigentes. Dessa vez, não é a câmera que se afasta da 

televisão, um funcionário da casa desliga o aparelho e determina que todos vão dormir. 

A imagem do menor na TV, tarja nos olhos e número de prisão, descrito como cruel e 

violento, contrasta com sua ingenuidade e surpresa diante daquela situação, que logo 

desperta a preocupação dos colegas (12 e 13). A mentira oficial, que diz respeito aos 

menores, mas que não se dirige a eles, é transmitida no lugar errado e tem 

consequências desastrosas: desencadeia uma sequência de ações que vão da revolta do 

acusado e sua morte à rebelião dos internos, que prepara a sua fuga. 

 

   
12 – 13 - Garotão, um criminoso violento na TV, um amigo e companheiro na “realidade”. 

 

Há ainda outro momento em que a câmera faz o mesmo movimento da 

abertura do filme, do close na televisão, que transmite uma perseguição de carros, abre 

para mostrar Pixote e Lilica sentados na cama na qual Chico e Sueli fazem sexo. 

Juntamente com a câmera, Lilica e Pixote dirigem seu olhar da TV para o casal: o 

conteúdo do que é transmitido é irrelevante e alheio ao que se passa na “realidade” dos 

garotos. Lilica, que não vê mais lugar naquele arranjo em que perde o posto feminino, 

vai embora, e Pixote, curiosamente interessado, passa a assistir de costas para a 

televisão o ato sexual dos companheiros (14 e 15). Pouco depois, numa das cenas finais, 
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após ter matado Dito por acidente, Pixote e Sueli estão na cama, a TV ligada no 

programa do Chacrinha que, em sua gratuidade carnavalesca, contrasta com o peso da 

morte e da falta de perspectiva que se estampa na expressão das personagens. O longo 

close na transmissão de uma moça que rodopia ao som de uma música alegre na 

imagem da TV é sucedido pelo plano em que Pixote vomita, colocando para fora, 

fisicamente, as emoções que não sabe articular e expressar (16 e 17). Aqui, o contraste 

também reflete a dissociação com que Pixote encara a realidade que, embora violenta e 

cruel, é sempre enfrentada com uma ingenuidade apática. Porém, nesse momento de 

clímax, o rodopio incessante da dançarina é figurativo da confusão mental que leva ao 

enjoo físico do menino. 

 

   
 

  
14 – 17 - O filme ironiza a televisão, instância do descartável, do entretenimento gratuito. 

 

Desse modo, o filme opõe o conteúdo do que é transmitido na televisão à 

materialidade dramática das cenas, e o faz de modo a desmerecer ou ironizar o que se vê 

na TV diante daquilo que se passa com as personagens. Assim, o filme legitima o seu 

discurso e reafirma uma espécie de delegação social que o coloca como instância da 

verdade e da arte séria, herança dos movimentos de vanguarda dos anos 60 que traziam 

na concepção dos cineastas a ideia de um mandato para discutir a nação e encabeçar 
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uma conscientização popular (Xavier, 2003b). Nessa operação, o filme traz novamente 

elementos estranhos ao absolutismo do drama que referenciam a obra na realidade e 

citam elementos externos. Porém, a incorporação das imagens televisivas é feita 

segundo a receita do realismo clássico e, por mais que elas comportem significado ou 

estabeleçam articulações de sentido no filme, dissimuladas na mise-en-scène, estão 

longe de se assemelhar em função aos letreiros e projeções que marcam a estética épica 

do teatro brechtiano, ou artimanhas de inserção e montagem dos cinemas de vanguarda. 

Se Pixote faz uso da referencialidade, falta-lhe ainda a reflexividade que 

possibilitaria realizar uma superação das convenções da linguagem, as quais 

enclausuram o filme numa estruturação melodramática, que trabalha em termos de 

oposição e afirmação. Reitera-se, assim, a filiação de Pixote à tradição dialógica de 

representação, aquém de uma configuração dialética, na qual a síntese não representa 

sobreposição, mas a superação de ambas, tese e antítese, numa formulação nova, num 

resultado em si diferente dos termos iniciais. Se tais formulações soam revolucionárias, 

não foi à toa que Brecht e Glauber Rocha se empenharam na criação de uma estética, 

teatral e cinematográfica, que conseguisse operacionalizar realidade e consciência 

histórica numa representação que não obedecesse ao dialogismo das polarizações, mas 

que fosse múltipla e opaca para valorizar a reflexão e o movimento crítico de um 

projeto conscientizador e revolucionário. 

A representação pela via do drama e da linguagem clássica do cinema torna 

a narração estanque; à sua onisciência e poder de controle, contrapõe-se a 

impossibilidade de uma interferência direta, seja no nível da história, seja no nível da 

linguagem, pois seu poder de abrangência e regulação reside justamente no seu 

ocultamento. Logo, na narrativa clássica, não há atitude revolucionária possível por 

parte do narrador ou do ponto de vista da representação. Todas as possibilidades estão 

no nível diegético, cuja construção, a partir de um narrador oculto, estabelece um 

universo absoluto e fechado, perdendo, portanto, a possibilidade de um diálogo mais 

direto e efetivo com a realidade. O ideal dramático é um epítome da desintegração e da 

cisão que definem a modernidade, na qual a arte não tem mais aquele caráter comunal e 

transcendente que existia com relação à tragédia grega e ao teatro medieval. Na arte que 

desponta na modernidade surge o ideal da narrativa que conta a si mesma, de obras que, 

no momento de sua fruição, independem do artista e cujo público é requisito apenas 

para que o estado de fruição se estabeleça. Além do drama, o romance é outro exemplo 

dessa lógica em que, estruturada apenas a partir de seus elementos internos, a obra se 
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torna um todo fechado em si mesmo. Ainda que se possa discernir narrador, narração e 

narrativa, essas instâncias pertencem ao universo da obra, alheias ao autor e ao público. 

No cinema clássico, comumente, narrador e narração se confundem na 

invisibilidade. Questões como a voz over ou o narrador-personagem são complicadores 

do esquema básico do classicismo que não têm lugar em Pixote, filme em que a história 

é contada exclusivamente através do que é focalizado pela câmera e registrado na faixa 

sonora. O único elemento alheio às cenas utilizado pela narração é a música do filme, 

que aparece hora ou outra. Respeitando o receituário, o narrador se omite 

completamente no nível da narrativa, o que lhe confere uma posição estanque e o 

destitui de qualquer possibilidade de interferência no curso da ação. A estrutura 

polarizada que se verifica no filme, entre meninos e força policial, constituinte do 

drama, há de se resolver por si mesma, a partir de suas configurações internas. Posição 

muito diferente daquela verificada, por exemplo, no cinema de Glauber Rocha, como 

demonstra a análise de Ismail Xavier (2007) de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1962), 

filme que, na multiplicidade dos pontos de vista e na adesão do narrador à experiência 

da personagem, renuncia à ancoragem no protagonista e pode interferir na realidade 

representada, projetando, como nas cenas finais do filme, um futuro e um porvir que 

independe das personagens, mas que é possibilitado pela própria lógica do curso 

narrativo. Glauber ainda vai além e se utiliza da materialização de uma instância 

narradora, o cantador de cordel, que se transforma em personagem e encaminha Manuel 

e Rosa para o próximo estágio da narrativa. 

Em Pixote, a distância entre o narrador e o narrado, configurada na relação 

sujeito-objeto, tem paralelo na distância entre a representação e a realidade, ou entre o 

filme e os menores de rua, relações que permitem avaliar os efeitos ideológicos das 

escolhas no modo de representar. Há, entre o filme e os representados, a mediação do 

dispositivo, que implica na necessidade de codificação de uma linguagem. É justamente 

nesse ponto que o como se vai dizer pode se tornar problemático ou contrapor-se a o que 

se quer dizer, segundo uma tradição da filosofia da arte na qual a forma e o conteúdo 

informam um ao outro e, para o bem ou para o mal, no resultado da obra, são a mesma 

coisa. 

Intermediando o conflito entre menores e polícia, o narrador de Pixote 

encontra paralelo dentro da diegese em personagens que se colocam entre os policiais e 

os meninos, como é o caso da viúva do desembargador morto, do juiz da infância e do 

jornalista. Essas personagens não vivem o cotidiano da relação entre policiais e 
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menores, mas são levadas ao contato com os garotos diante dos quais também tem 

posicionamentos estanques, que não alteram em nada aquela realidade, de modo que 

elas ilustram tanto a condição do filme em relação ao menor carente quanto o seu 

percurso na lida com esse “objeto”. Tais personagens passam pelo reformatório, tem um 

fugaz contato com aquela realidade e somem, assim como o filme faz em relação ao 

marginal. 

A morte do ator que interpretou Pixote, alguns anos após a realização do 

filme, pelas mãos de policiais, completa o paralelo entre o filme e essas personagens 

que, na busca de ajudar os internos, são inertes diante do regime de opressão e silêncio 

exercido pela polícia e as casas de recuperação. Essa problemática, e o caso específico 

de Fernando Ramos da Silva, levantaram o debate sobre a relação entre o cinema e as 

pessoas que ele tomava como objeto de representação; um debate que, entre outras 

coisas, amainou a concepção de cinema como um meio libertador, possuidor daquele 

mandato popular que lhe conferia credibilidade e legitimação para retratar e pensar 

todas as mazelas nacionais. Uma maior preocupação com os grupos sociais 

representados seria a tônica de vários filmes na década seguinte, a exemplo de Quem 

matou Pixote? (1996) que discute justamente a morte do ator e as consequências do seu 

contato com o cinema (Xavier, 2003b). 

Em Pixote, a viúva do desembargador morto é a primeira dessas 

personagens neutras a aparecer no filme. Ela não se interessa pelos marginais, está ali 

como testemunha da morte do marido. Aparece pela primeira vez no reformatório 

acompanhada de um policial e servidores da instituição tentando identificar o culpado. 

Fisicamente distante dos meninos, observa o pátio de um andar superior. O plano que a 

apresenta ao espectador é um movimento de câmera que vai dos garotos embaixo até ela 

no andar de cima, passando por um muro que toma a toda a tela, de forma a marcar a 

distância física e simbólica: ela não pertence àquele lugar, vem de outro mundo (18, 19 

e 20). Sua segunda aparição é numa delegacia onde tenta mais uma vez fazer a 

identificação do culpado. Aqui, o vidro da sala de identificação conota, além da 

distância, o filtro do olhar, que, como a câmera, só permite ver de um lado. A viúva e a 

polícia estão no escuro, os garotos, do outro lado, fortemente iluminados para que 

possam ser vistos sob o olhar investigativo da sociedade que os indefere: “Eles são 

todos iguais, como é que eu vou saber?”; e também para que possam ser capturados em 

imagem pelo Cinema que quer restituí-los em sua humanidade. Sob a luz que os culpa 
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ou que os enaltece, estão ali incapazes de expressão, sem interlocutor; indistintos, 

reduzidos a objeto de observação e filmagem (21 e 22). 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

A personagem do juiz aparece no reformatório após a rebelião, vem 

investigar suas causas, e, após uma bronca de tom paternal em que questiona os internos 

pela destruição do que chama “a casa de vocês”, se põe a ouvi-los um a um. Assistimos 

ao momento em que recebe Lilica e, após expulsar dali o policial que a acusava, o juiz 

pede a ela que lhe conte tudo, que não tenha medo. Lilica, olhar assustado, amuada, não 

diz nada. “São todos cegos, surdos e mudos”, conclui o juiz, frustrado diante do silêncio 

dos menores; então ele se dirige à porta, através da qual contempla dezenas de internos 

21 – 22 - O olhar filtrado: uma via de 

mão única 

18 – 20 - A marcação da distância 

simbólica no espaço cênico. 
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em fileiras do lado de fora. Novamente, o filtro de um olhar distante: aqui, visível de 

ambos os lados, dada a boa intenção e a disposição do juiz em ouvir o outro lado, mas 

opaco, sujo e quebrado, reflexo da consciência de sua inocuidade e da impossibilidade 

de diálogo (23 e 24).  

 

  
23 – 24 - O vidro quebrado conota a impossibilidade do diálogo; o código determina a distância. 

 

O jornalista é uma personagem de presença mais marcante no filme, e tanto 

mais representativo da relação deste com seu objeto. Sua primeira aparição é um dos 

raros momentos em que o narrador se afasta de Pixote para mostrar algo que se passa 

noutro lugar: a execução de dois menores do reformatório é noticiada no rádio e ouvida 

pelo jornalista em sua casa (25). Em seguida, ele aparece no reformatório, numa espécie 

de visita guiada pelos dirigentes investigando o caso do menor espancado que viria a 

morrer para, finalmente, aparecer na transmissão do telejornal questionando a 

explicação oficial sobre o ocorrido (26 - 27). Esse trajeto da personagem, que vem de 

fora para dentro do universo dos menores e então volta para relatar o que viu é o próprio 

percurso do filme com relação aos marginais, que fica evidente com o prólogo não 

ficcional, no qual vemos o diretor do filme na favela onde vivem os atores da narrativa a 

que assistiremos em seguida. Assim como as personagens, o filme não tem efeito 

imediato nem visa ação direta ou um projeto de conscientização. Há apenas um pôr em 

imagem, cujo processo está figurado no ver da viúva, no ouvir do juiz e no contar do 

jornalista. 
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25 – 28 - O percurso do jornalista: caso, investigação e relato; e a citação do emblema. 

 

Se não há em Pixote aquela ideia de cinema como ontologia que agradava às 

vanguardas dos anos 60, há, vinte anos depois, a manutenção do engajamento na 

representação das questões sociais, mas aliado à aderência às formas do melodrama, 

num movimento que, desde as insinuações do prólogo até a citação no nome do 

pavilhão do reformatório (28), constroem uma outra concepção do fazer 

cinematográfico: cinema como antropologia. 

 

 

Opressor e vítima, a polarização como denúncia 

 

As polarizações a que o imperativo dramático obriga a obra atuam em dois 

níveis, tanto na diegese quanto na representação. Se Pixote opõe os meninos carentes e 

o poder policial, essa oposição está estreitamente relacionada à separação entre narrador 

e narrado, ou entre a narração e a narrativa. O prólogo deixa clara a intenção do filme de 

um retrato social, de mostrar que há algo errado na conta do desenvolvimento e da 

industrialização no Brasil. Além disso, o diretor, em entrevista sobre o filme, declarou 

que tinha a preocupação de “tirar dos meninos a etiqueta social ‘menor carente’ que 
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escondia um ser humano com nome, família e desejos” (BABENCO, 2003). Ficam 

claras, portanto, duas intenções de Pixote: denúncia e humanização. 

Filiado ao realismo, sem confessar nenhuma tradição religiosa, o filme se 

encontra naquele vácuo característico da modernidade, sem ancoradouro ético ou moral, 

nem sistema de valores coeso e universalmente compartilhado do qual retirar as balizas 

morais e os princípios valorativos do drama. Adepto de uma narração que trabalha no 

sentido de se fazer invisível, o filme também está impossibilitado de declarar seus 

parâmetros morais de forma direta. Desse modo, para atingir seus objetivos, o filme 

precisa realizar certas operações na representação da realidade que julga problemática. 

Primeiramente, para que haja denúncia, é preciso estabelecer o erro. Como o 

pecado deixa de ser a medida da ação na modernidade, o liberalismo, na esteira do 

individualismo, elege a liberdade e a igualdade como reguladores da ordem social. 

Portanto, o erro se configura na relação de alteridade, quando a ação de um implica 

dano a outro, estabelecendo, de um lado, o errado, e do outro, o lesado. Segundo a 

mesma lógica e contexto, a humanização requer um sujeito em estigma a ser restituído 

em um referencial de humanidade. Esse estado de privação do ideal pode ser a própria 

causa do estigma (a pobreza do pobre) ou a justificativa de uma ação estigmatizante (a 

pobreza do bandido). Portanto, denúncia e humanização se operam segundo uma lógica 

polarizada através da imputação de culpa e da justificação, ou, em outras palavras, 

através da vilanização da polícia e da vitimização do menor de rua. Essa configuração 

polarizada demonstra a filiação de Pixote à ideia de uma imaginação melodramática. 

O filme, uma vez que a narração está distante da narrativa, requer que certos 

valores estejam encarnados nas personagens e que estas se oponham como forma de 

tematizar os conflitos que ele identifica na realidade e que almeja denunciar. Assim, 

Pixote confere aos dois polos do drama a centralidade do enredo, dando visibilidade a 

ações e se utilizando de recursos estético-expressivos que operam a vilanização de um 

lado e a vitimização do outro. A narração “ausente” confere sentido às ações a partir do 

que ela mostra e de como ela mostra. 

Ainda naquela primeira cena após os créditos, o movimento de câmera que 

revela a delegacia prossegue até enquadrar um agente, o qual atende com displicência 

uma mãe à procura do filho desaparecido. Ele está ao telefone com “seu amor” e pede 

paciência à mãe que alega estar ali há mais de uma hora. Quando desliga o telefone, o 

plano muda: ele atende a mãe sem lhe dirigir um olhar sequer. Ela reclama: “Mas é que 

meu filho tá desaparecido há mais de um mês”, ao que ele responde: “Isso é um outro 
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problema minha senhora, agora eu quero saber o nome do seu filho”, que ela diz e ele 

começa a datilografar numa máquina que, junto com todo o cenário ao seu redor - o 

arquivo, a mesa, os papéis e as grades - o distancia da mulher e dos menores e o 

identifica com a máquina pública (29). Daí, os planos seguintes mostram a chegada de 

uma Kombi, faróis avermelhados no escuro, da qual saem outros garotos comandados 

com grosseria pelos agentes (30); os meninos ignoram o motivo das apreensões. 

Quando um deles pergunta o que está acontecendo, Pixote responde: “Os homem tão 

louquinho, tão pegando todo mundo”; outro completa: “Mataram um velhote e tão 

querendo por no rabo da gente”. 

O mesmo servidor que atendia à mãe inicia uma conferência de dados com 

os garotos presentes. Chama-os pelo nome, idade e filiação. Ao chamar Pixote, como a 

outros, encerra: “pai desconhecido. Confere?” O garoto é relutante: “Meu pai morreu”. 

Mais uma vez, como no atendimento à mãe, o agente demonstra insensibilidade diante 

dos casos que lhe cabem, frieza na lida com os problemas daqueles que procuram ou 

que vão parar na delegacia. Ele preza o andamento burocrático, com a aparente pressa 

de quem quer se livrar logo de um suplício, retornar para o reduto doméstico do qual o 

telefonema é a pista. Em pé sobre algo que o coloca acima dos garotos e filmado em 

contra-plongé, de modo a conferir-lhe poder, o agente reprime as idealizações do 

menino, repetindo com ênfase nervosa: “Pai desconhecido, confere?”. Oprimido na 

expressão e no contra-campo em plongé, Pixote acata amuado: “Confere” (31 e 32). 

Está dado o tom da representação: o menor de rua é apresentado em sua 

relação com a polícia, no momento de uma apreensão, situação cuja configuração 

dramática determina um campo de forças em desequilíbrio, a dominação do outro pela 

força. Adicionem-se ainda as demais informações da cena: a arbitrariedade das 

detenções, o número de menores presos, a frieza do agente e a condição dos garotos, 

sujos, feridos, maltrapilhos, e tem-se claramente uma polarização entre a força 

repressora do Estado, em sua improcedência ética e falta de empatia, com a sujeição dos 

garotos, envolvidos naquela comunhão que a desgraça conjunta tem o poder de 

despertar (33 e 34). 

A extensão da vilania a toda a estrutura estatal justifica-se, pois todos 

os agentes públicos, desde os inspetores até os dirigentes do reformatório para onde os 

garotos são levados e seus superiores, passando pelo médico, a enfermeira e a psicóloga, 

todos ensejam a atitude do agente na delegacia: de descaso, negligência e de sobrepor o 

interesse próprio e os acobertamentos ao correto exercício de sua função. A única figura 
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destoante nesse cenário de corrupção moral da máquina pública é o juiz. Ele aparece no 

reformatório, após a rebelião, indagando os jovens sobre os motivos de tanta violência e 

destruição, do porquê deles estarem “desperdiçando a maior oportunidade de suas 

vidas” num sermão que enaltece os ideais do bem estar social que o reformatório 

representa e deveria promover. “Quero que me contem tudo que sabem como se 

estivessem falando a um pai. Estou aqui para ouvi-los”. Ele fica sem respostas diante da 

mudez dos jovens, mas o filme já mostrara os porquês ao espectador. O discurso do 

juiz, após todas as mazelas e crimes mostrados é a ironia do filme que denuncia a 

falência das casas de recuperação, num pleno contraste com o discurso do inspetor 

Sapato, no início do filme, após o estupro de um garoto no reformatório: “Não vou 

perguntar quem foi o autor da proeza, sei que ninguém vai falar. Mas escutem bem: não 

sou pai de ninguém, num tô aqui pra aguentar as cagadas de vocês”. 

É importante para o projeto humanizador de Pixote, e como forma de 

conferir peso negativo à ação policial, que o filme inicie daquele modo, numa situação 

em que o menor de rua, figura estigmatizada na sociedade, aparece como vítima, como 

objeto de sujeição. Desse modo, no decorrer da narrativa, essa configuração se 

aprofunda até o momento em que a fuga transforma a opressão sofrida em 

ressentimento, em justificativa da ação violenta que o marginal exerce contra a 

sociedade. O caráter reativo da ação criminosa juntamente com um delineamento mais 

claro dos dramas individuais, que ganham espaço depois da fuga, trabalha no sentido de 

remover o estigma do menor de rua. Busca-se a humanização ao dotar o marginal de 

desejos e afetos elementares, ligados às relações afetivo-sexuais, à maternidade e ao 

consumo, o que propicia a empatia e a identificação do espectador, mas que são 

mostrados sempre na sua impossibilidade ou desintegração, o que, por sua vez, os 

vitimiza e comove o público. 

 

   
29 – 30 - Descaso do serviço público e os “olhos vermelhos” do camburão de crianças. 
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31 – 32 - A relação de opressão reforçada pelo enquadramento. 

 

 

   
33 – 34 - Os menores unidos e “unificados” em sua miséria. 

 

A condição de grupo oprimido que o filme constrói para os marginais ganha 

visualidade tanto na caracterização dos meninos (como nas imagens 33 e 34 acima) 

quanto na relação que estabelecem cenicamente com os funcionários do reformatório. A 

cena do banho, no início do filme, elabora a opressão através da ideia de sujeição que a 

nudez coletiva sugere, reforçada pelo inspetor, devidamente vestido, que passa diante 

dos meninos distribuindo ofensas e agressões (35). Tal configuração se repete 

posteriormente de forma mais pesada e crua, encaminhada pelo desenrolar dos 

acontecimentos que aumentam o clima de tensão e violência: presos na solitária, no 

escuro, um grupo de internos é liberado pelo inspetor Sapato, que no jogo de luz e 

sombra tem sua imagem aumentada sobre os garotos deitados no chão (36 e 37). O 

espaço convergente ao fundo, com a sombra que se projeta sobre os meninos, 

juntamente com a nudez, sem banho que a justifique, elaboram novamente a opressão, a 

humilhação e o pavor que se impõem aos meninos, indefesos, apáticos, e até doentes, 

como o que resta no chão por não conseguir se levantar e precisa ser levado nos braços 

pelo inspetor. 
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Luz e sombra são recursos utilizados novamente na cena da fuga dos 

menores. Após todos os desmandos, abusos e crimes cometidos pelos técnicos e 

policiais contra os meninos, eles detonam a rebelião, brevemente reprimida. Temendo 

por suas vidas, fogem à noite pela enfermaria, onde Lilica está em recuperação após ter 

cortado os pulsos. Os garotos que se agrupam do lado de fora, se acumulam diante da 

porta filmada pelo lado de dentro sob uma luz por detrás que projeta suas sombras no 

vidro (38). Uma mão espalmada, a agitação das silhuetas, o barulho da porta que não 

cede criam a tensão, a imagem do sofrimento e do desespero, a qual tem paralelo literal 

do lado de dentro enquanto Lilica teme por sua vida, ignorante do que se passa e do 

plano de fuga dos colegas (39). O ranger da porta que os meninos forçam para abrir se 

prolonga pela cena, as batidas se assemelham aos ruídos de um trem, sugerindo, como 

noutros momentos do filme, a mudança de cenário por vir. Quando abrem a porta, 

rebentam pela passagem como uma força incontida, vislumbram a janela como a luz no 

fim do túnel, a chance de liberdade na luta pela sobrevivência (40). 

Esses e outros momentos do filme - e a própria eleição da casa de 

recuperação como ambiente do drama contribui para isso - fazem dos menores um 

grupo mais ou menos homogêneo. São apresentados em situações de sujeição, 

partilhando as mesmas condições, os mesmos dramas e sentimentos. As pouco 

delineadas diferenças entre eles não chegam a definir individualidades, não constituem 

sujeitos diferenciados: são muito mais diferenças devidas à idade, à condição de gênero 

e à experiência na instituição, as quais servem, ao menos no reformatório, apenas como 

mote para diferentes xingamentos e humilhações. Após a fuga, concentrando-se em 

poucas personagens, o filme dá novos desenvolvimentos a essas diferenças, resgatando 

as humilhações sofridas e os conflitos passados para culminar no ressentimento, que a 

tudo justifica e que põe tudo a perder. 
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35 – 40 - A nudez que marca a 

vulnerabilidade e os jogos de luz e sombra 

na criação de uma atmosfera de medo e 

opressão. 
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A inocência do herói e a violência do bem 

 

A vilanização dos agentes do reformatório se dá também na proporção de 

um processo de idealização de Pixote. Mais do que os outros garotos, todos colocados 

na condição de vítimas, o protagonista recebe um tratamento que aprofunda ainda mais 

as diferenças entre ele e os servidores, mas que também o diferencia dos colegas. O 

primeiro indício dessa diferença é a cena referida em que ele defende a integridade 

familiar ao alegar que seu pai morrera, recusando-se o rótulo de filho de pai 

desconhecido. Essa singularidade também se apresenta no fato de que Pixote 

desconhece os costumes do reformatório, de modo que alguns de seus colegas exercem 

para ele a função de guia. Ao mesmo tempo, o garoto tem de passar por certas 

humilhações como ritos de iniciação. Muitas cenas se dão de forma que tanto o 

espectador quanto Pixote sejam atualizados juntos sobre o andamento da trama. A 

ingenuidade do menino reflete o desconhecimento do espectador, os quais caminham 

em paralelo e são sanados reciprocamente por meio de personagens que narram os fatos 

a Pixote ou por acontecimentos dos quais o garoto está afastado e também assume a 

posição de espectador (41 e 42). Tal movimento na construção da personagem é 

importante para que tudo que é mostrado tenha Pixote como ponto de inflexão. O 

contraste entre a ingenuidade do menino e a violência do ocorrido regula os 

desdobramentos éticos e emocionais do que lhe acontece e dá contundência e força 

dramática ao destino da personagem. 

 

   
41 – 42 - Pixote na condição do espectador. A criança como fitro do olhar. 
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Na cena da sala de aula, temos um momento em que o narrador extenua 

recursos como o close e a trilha para marcar a singularidade do protagonista. O plano de 

conjunto da sala revela um Pixote aéreo, olhando para cima de modo que a luz ilumina 

seu rosto, enquanto todos os outros garotos se concentram em seus cadernos, cabeças 

para baixo (43). A professora, do tipo atenciosa e paciente, se dirige até o garoto 

insistindo para que ele escreva como os outros (44). Após certa apatia ante os incentivos 

ele finalmente começa a escrever, quando também começa a tocar a música do filme, 

em sua parte mais delicada. A professora dita, Pixote repete com voz leve e fraca 

enquanto escreve, a música toca e o close se inicia (45). Até que ele escreva toda a frase 

e venha o plano seguinte passam-se 50 segundos, nos quais o close se aproxima 

lentamente, cada vez mais, isolando o rosto do garoto que ocupa quase toda a tela, 

destituindo-lhe dos seus traços e dando-lhe o aspecto de um bebê, de um boneco (46). A 

lentidão da cena, o close exagerado, a voz infantil, pausada, e a música tocando fazem 

desse um momento de suspensão da narrativa. Um engendramento dos recursos da 

linguagem para um efeito de sublimação da personagem, com seus respectivos efeitos 

sobre o espectador. Esse momento de delicadeza e suspensão é quebrado bruscamente 

pelo plano seguinte no qual um garoto, amarrado, grita de dor, açoitado por um dos 

colegas (47). Eles brincam, simulam um interrogatório sob tortura, mas até que o 

espectador o entenda, ou ainda assim, o efeito do contraste já se deu, de modo a 

reproduzir na montagem a lógica do filme que contrasta a todo tempo a inocência e a 

violência; mote também da música tema que alterna entre momentos de grande tensão, 

com sons fortes e graves e outros de melodia harmoniosa e delicada. 

De modo geral, toda a primeira parte do filme se estrutura na oposição entre 

os menores, oprimidos e vitimados, e a força estatal, violenta e insensível. Há, como 

vimos, algumas inserções aqui e ali de personagens “neutras” que relativizam a 

oposição entre os dois polos e se tornam o ponto de vazamento da crítica, como no caso 

do juiz que, em sua boa intenção, expões os ideais de um projeto social que o filme quer 

denunciar como fracassado. Da mesma forma, a viúva, na condição de vítima, apesar de 

relutar em incriminar um menor sem provas, demonstra a indiferença do olhar que a 

sociedade lança ao marginal. A despeito disso, a trama prossegue num crescer da 

violência institucional que aumenta a tensão entre os polos e ameaça tomar proporções 

maiores à medida que envolve a imprensa, a mãe de um menor e instâncias superiores 

da administração pública. O jornalista que investiga as mortes obscuras que rondam a 
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instituição é o elemento que representa a ameaça de que as irregularidades virão à tona e 

se tornarão de conhecimento público. 

 

  

  

 
 

No entanto, após a opressão atingir seu limite e provocar a rebelião dos 

menores, eles fogem, reviravolta que muda os elementos em jogo e dá espaço para uma 

nova configuração dramática. Abandonando a trama do reformatório, o filme renuncia a 

pintar um quadro mais complexo das relações da instituição com a sociedade e, feita a 

denúncia de seu fracasso, busca agora a individualização das personagens em seus 

relacionamentos e conflitos afetivos como forma de devolver-lhes sua humanidade. 

Enquanto, na primeira parte, Pixote é um melodrama mais afeito às fórmulas 

tradicionais do gênero, operando processos de vitimização e idealização da personagem 

oprimida através de uma forte e clara polarização entre a inocência, a ingenuidade e a 

43 – 47 - Isolamento e diferenciação 

do protagonista; e a sublimação da 

infância contraposta ao ambiente de 

violência. 
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pureza de Pixote oposta à corrupção moral e material do Estado, na segunda parte do 

filme, há certa complexificação à medida que o filme abandona a relação opressor-

oprimido do ambiente carcerário e adota na representação da quadrilha dos garotos o 

tema e a fórmula da desintegração das relações, a qual opera, na presentificação dos 

conflitos, uma necessária referência ao passado, no caso de Sueli, que entra tardiamente 

na narrativa, ou a reflexão através do monólogo, no caso de Lilica, elementos que 

atualizam o ressentimento das personagens e dão ao filme algumas características do 

drama moderno. 

Ademais, a estruturação polarizada permanece e a contínua idealização de 

Pixote em reiteradas afirmações da sua pureza no contraste com as adversidades 

conferem certa santidade à personagem. Só sendo puro como um bebê Pixote poderia 

estabelecer com Sueli os laços que levam ao clímax da relação entre os dois, quando é 

acolhido por ela nos braços e ela dá-lhe o peito ao final do filme. Só dotado de uma 

ingenuidade e pureza incomparáveis, ideal de infância que o filme constrói através da 

personagem, ele poderia ocupar a posição do filho que Sueli negou com o aborto. Pixote 

sinaliza a integração. Ao contrário dele, Dito e Lilica estabelecem com Sueli uma 

relação de oposição, seja na oposição sexual que aproxima, no caso de Dito; ou na 

oposição ressentida provocada pela mesma identificação de gênero, no caso de Lilica. 

Enquanto Dito ressalta o sexo, a relação com os homens e o drama da prostituta 

solitária, Lilica ressalta em Sueli a mulher de hábitos desregrados, a relação com a 

bebida e o comportamento frouxo. Pixote, diferentemente, vem ressaltar a negação da 

maternidade, mas, ao contrário dos outros, não corrobora o comportamento, simboliza 

sua condenação e se apresenta como oportunidade de redenção. 

O primeiro encontro das personagens se dá num banheiro em que Sueli 

fizera o aborto, dos quais Pixote encontra os restos, ignorante do que seria aquilo. A 

prostituta, doente, febril, é alvo da preocupação do garoto que imagina que ela esteja 

ferida (48). O menino, em sua ingenuidade e pureza, materializa o conflito moral e ético 

do aborto que Sueli, angustiada, assume com escárnio e pouco caso, o que motiva sua 

agressividade e impaciência com o garoto. Então ela o expulsa pela primeira vez (49). 

Posteriormente, ao final do filme, a relação se inverte e a possibilidade de redenção se 

apresenta a Sueli. Ela é quem acode Pixote em seu momento de fraqueza (50), mas não 

demora a reiterar a rejeição (51). A luz azulada da televisão que ilumina as personagens 

adianta o desfecho infeliz. Nada da luminosidade das grandes reconciliações, mas a 

frieza de um encontro fadado ao fracasso. A dinâmica de acolhimento e rejeição é a 
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constante na relação de Pixote com as mulheres do filme, que se repete com a 

enfermeira que corta seus cabelos, primeiro carinhosa, depois ríspida; e com a psicóloga 

do reformatório que primeiro se interessa por sua história, mas consente com sua 

“tranferência”, lavando suas mãos. Do mesmo modo, a traficante que os engana e rouba, 

primeiro se insinua para o garoto como uma tia legal, que tem um filho da idade dele 

com o qual ele poderia brincar. 

 

  

  
48 – 51 -  Acolhimento e rejeição, marca da relação de Pixote com a figura feminina no filme. 

 

Do alto de sua pureza, Pixote vai mais longe que Dito e Lilica, consegue um 

contato mais profundo e significativo com Sueli, apontando para a recuperação de sua 

maternidade. Mas, na receita da desintegração e imbuído de um pessimismo que nega o 

final feliz, o filme faz da catarse melodramática, ponto culminante da redenção, o lugar 

de queda para um abismo de tons trágicos onde não há restauração possível. O filme 

demonstra, em sua virada final, a superação do final feliz pela imaginação 

melodramática. O exagero está claramente presente: o conflito da maternidade e da 

infância leva um garoto de rua de dez anos ao seio de uma prostituta. E a estrutura 

polarizada, embora faça clara defesa dos papéis em jogo e encaminhe a solução 

consoladora, frustra as expectativas de redenção, dado o apelo realista que apresenta um 
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mundo no qual a violência e a desordem social aniquilaram a inocência, a maternidade e 

a infância. Pixote, epítome desses valores, sofre o maior dos golpes. Sueli nega a 

integração entre eles para que e o filme promulgue a desintegração do social. O filme 

almeja fazer sua denúncia e a crítica da sociedade com base no sacrifício do inocente. 

Pixote é sacrificado em sua infância, assim como Cristo o foi na cruz, para mostrar o 

pecado do mundo. 

A alusão a Cristo não é gratuita, pois o filme, mesmo não confessando 

nenhuma filiação religiosa, faz uso da tradição cristã na estruturação da narrativa e se 

utiliza de um acervo imagético e cultural que constroem a pureza de Pixote através da 

sua afeição à religião. A trajetória que leva ao sacrifício do inocente, no caso de Pixote, 

além das diferenciações discutidas entre ele e as demais personagens, também é 

marcada visualmente no apreço da personagem pelas figuras e pelos ritos religiosos. 

Essas cenas o aproximam da ideia de pureza e santidade e reforçam a diferença entre ele 

e os colegas, insensíveis à questão. Na primeira noite no reformatório, Pixote sai com 

Fumaça para um passeio noturno pela instituição. Embrulhados nos cobertores, à 

semelhança do estereótipo de um profeta em peregrinação, passam pelo pátio mal 

iluminado (52). Ao avançarem, vislumbram a imagem de Nossa Senhora. Pixote, à 

frente, se adianta encantado. Ele é tocado pela imagem, a luz sobre ele é avermelhada, 

quente, o conforta e ele sorri. O amigo, ao fundo, indiferente, permanece na luz fria, 

pequeno e distante (53). Pixote, quando diante da santa, preenche o espaço ao lado dela 

na tela dividida pelas lâmpadas que ornam a imagem. Quando Fumaça se posiciona no 

mesmo lugar, fica cortado pela lâmpada azul e logo sai, insensível à imagem, chamando 

a Pixote para segui-lo (54 e 55). As lâmpadas azuis, de luz fria, isolam Pixote e a santa 

em sua relação mais quente e próxima, marcada pela luz vermelha central, enquanto 

excluem Fumaça e o mundo no restante do quadro. 

Na segunda parte do filme, após serem enganados pela traficante que leva 

sem pagamento a droga que foram vender, há mais uma vez a aproximação de Pixote 

com a religião, momento que vem marcar a oposição de valores do confronto que a cena 

seguinte estabelece: um acerto de contas entre os garotos e Débora, a traficante. Após a 

decepção do golpe, Pixote, Dito e Chico, aguardam Lilica que fora fazer um contato 

para a venda da droga restante. Os garotos formam roda com um grupo de orações na 

calçada. A câmera, no meio, faz um movimento circular mostrando os integrantes do 

grupo e passa pelos garotos de modo a ressaltar a desatenção de Chico e Dito, que 

enladeiam Pixote, o qual canta junto com os demais, envolvido e atento (56 e 57). 
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Quando Lilica reaparece, antes que comece a falar, ouve-se a voz de um dos fiéis da 

roda que anuncia: “Irmãos, o inferno vem aí. Satanás vai baixar entre nós”. 

 

   
 

   
52 – 55 - A aproximação de Pixote com as figuras religiosas 

         constróem a pureza da personagem. 

 

Chico e Pixote são incumbidos da venda, pois mais novos, para não 

despertar suspeitas dentro da boate. Quando entram no estabelecimento, a luz vermelha, 

os corpos nus e a agitação do lugar figuram o inferno anunciado pela fiel na roda de 

orações (58). Quando negociam a droga são surpreendidos pela presença de Débora e 

decidem “resolver a parada”: satanás está entre eles (59). Seguem a traficante e 

encontram-na no camarim se maquiando para um show na boate (60). Aqui o filme 

realiza outra oposição valorativa que visa à humanização e a defesa do menor carente, 

opondo o bom bandido, vítima das circunstâncias, que age pela necessidade, ao bandido 

“profissional”, do crime organizado, que visa à exploração e o lucro - retórica 

trabalhada com maior alcance em Lúcio Flávio - passageiro da agonia (1977), filme 

anterior de Babenco. Pixote e Chico estão ali de cara limpa: a sujeira dos seus corpos é a 

evidência dessa autenticidade. Já Débora dedica-se com afinco à maquiagem, que tanto 

serve ao show como alude à vida real na qual ela age de forma dissimulada e trapaceira. 
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56 – 57 - Pixote envolvido no círculo de orações e os colegas indiferentes. 

 

   
58 – 59 - A criança na boate, o anjo no inferno; da oração ao assassinato; ocontraste como lei. 

 

   
    60 – 61 - O mal dissimulado e a violência do bem. Polarização e a verdade por detrás. 

 

Com o predomínio do projeto humanizador nessa segunda parte, o filme 

busca a superação de um maniqueísmo simplista, contrabalanceando os formatos rígidos 

de herói e vilão encontrados no melodrama tradicional. Realiza no mesmo ambiente, o 

do submundo do tráfico e da prostituição, a diferenciação dos criminosos, fazendo 

evidente um conjunto de valores que determinam a ação contrastante das personagens. 

O filme não se priva à valoração de suas atitudes, estabelecendo através do tratamento 
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de imagem e som um julgamento moral e a existência de uma ética que, no fim das 

contas, separa os bons dos maus, mesmo entre os bandidos. A descida dos garotos ao 

inferno resulta na morte de Chico e no primeiro assassinato de Pixote, numa mise-en-

scène que, embora ressalte o choque e o impacto de um crime cometido por uma 

criança, tem suas reverberações devidamente coordenadas pela ação do narrador. Após 

cobrarem o pagamento, Débora tenta enrolar os garotos que insistem em receber o 

dinheiro “aqui e agora”. Ela então se enerva e os expulsa dali, revela-se em sua maldade 

pondo fim à dissimulação e ao teatro das aparências. Os meninos reagem e tentam fugir 

com sua bolsa; inicia-se então uma briga entre eles que culmina com Chico caído 

inconsciente e Pixote esfaqueando Débora. A luta é montada em dois planos opostos, 

com a câmera posicionada nas extremidades do camarim, de modo a valorizar a 

movimentação das personagens no eixo da câmera, o que, pelo espaço apertado e cheio 

de objetos do ambiente, leva o espectador a compartilhar com as personagens a 

confusão da briga. Após a queda de Chico, golpeado na cabeça, Pixote esfaqueia 

Débora e, então, o tableau: o plano se acalma, os gritos cessam, todos param e a câmera 

contempla Pixote, assustado, surpreso com a própria atitude (61). 

Se a morte de Chico e Débora resulta incerta pela ausência de uma 

confirmação realista, ela resta assumida pela narrativa que não fará mais referência às 

personagens. Enquanto a morte de Chico pode ser facilmente tomada como um 

desmaio, a de Débora, pelo menos, resultaria de causas que o filme foi mais cuidadoso 

em mostrar. Se a história de Chico se encerra de forma silenciosa, dúbia, na bravura de 

um acerto de contas e na tentativa de fazer valer um combinado, a de Débora se encerra 

de forma indigna, correspondente a seu caráter manipulador, egoísta e trapaceiro. Para o 

bandido do bem, a morte como tragédia, efeito da condição e da circunstância; para o 

bandido do mal, a morte como punição. No caso de Débora, vale o espetáculo: uma 

morte que sangra, escandalosa, seus gritos, gemidos e suspiros sugerem a reprovação 

moral numa morte lenta e dolorosa. 

Pixote, após tentar acudir Chico, revira a bolsa de Débora, rouba-lhe 

algumas joias, uma arma e deixa a boate. Pixote vence satanás, mas para o anjo inocente 

saído do círculo de orações, a descida ao inferno e a morte do diabo não configura ação 

dolosa, é missão, destino. Se Pixote pratica o mal, o roubo, o assassinato, ele não é fruto 

da índole, de uma ideação maquinada, não é uma ação consciente do espírito, mas 

reação quase espasmódica da inocência heroica que resiste a sucumbir num mundo 

hostil e opressor. O marginal em Pixote é uma vítima do mundo, que, se adere à 
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violência, o faz para sobreviver e se defender. O plano seguinte à cena mostra um trem 

durante a noite, no qual os garotos voltam para São Paulo. A volta no escuro, com o 

farol a frente do trem, único ponto de luz, simboliza o regresso das trevas (62). Pixote 

reaparece na cena seguinte, após esse plano de passagem, fascinado e entretido por um 

pinball, brincando e cheio de sorrisos, totalmente restituído em sua infância, imaculada, 

apesar dos atos cometidos e dos lugares frequentados (63). 

 

      

62 – 63 - A luz que retorna das trevas e a pureza inabalável. 

 

 

Ressentimento e ação violenta 

 

 

Como aludido anteriormente, a segunda parte do filme, no seu intuito 

humanizador, desenvolve as personagens a partir de suas carências e da precariedade de 

suas relações afetivas, dotando-as de um alto grau de ressentimento que serve como 

justificativa da ação violenta. Numa elaboração simplista, o que se vê é a lógica do “eu 

apanhei então vou bater” que se aplica bem, por exemplo, a Lilica. Na cena do banho no 

reformatório, vemos um exemplo disso: o agente passa pelos menores insultando-os e se 

demora um pouco mais com Lilica, explorando sua condição de gênero para aprofundar 

as ofensas que lhe dirige. Quando ele sai, Lilica se vira para Pixote que a observa e 

desconta no garoto a grosseria sofrida (64 e 65). A agressão que resgata o preconceito 

gera, na resposta de Lilica a Pixote, um escárnio de cunho sexual. Ela se vira para 

provocar o garoto, constrangê-lo com o sexo que lhe condiciona. A motivação da ofensa 

sofrida se torna o objeto da resposta violenta (66 e 67). 

Lilica está marcada pelo estigma da homossexualidade. É a condição de 

gênero que confere à personagem seu caráter marginal na representação, pois, uma vez 
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que o universo ficcional está restrito ao mundo dos jovens infratores e do menor 

carente, a relação de marginalidade interna ao filme é construída a partir de 

diferenciações entre as personagens que partilham esse mesmo contexto social. Dito de 

outro modo, como o filme não representa a sociedade em seu todo, mas uma parcela da 

população, ele opera na diegese processos de marginalização, os quais têm por base 

valores e ideais socialmente compartilhados que permitem diferenciar os enquadrados e 

os desajustados; aqueles que partilham uma condição socialmente aceita daqueles cuja 

situação frustra os ideais comuns. Lilica, ao mesmo tempo em que se identifica com o 

feminino, se ressente das mulheres pelas posições que não pode assumir devido ao peso 

da discriminação social, quadro que o filme faz questão de pintar numa cena em que a 

personagem tem de usar da sexualidade para salvar o grupo de mais uma “encrenca” 

(69). 

 

   

   

   
64 – 68 - A violência do marginal como resposta à violência da sociedade. 

69 - O ressentimento do feminino; justificativa da delinquência pela inadequação social. 
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Nessa lógica da marginalização da personagem pela sua inadequação aos 

padrões sociais, a história de Dito é exemplar. A primeira cena em que somos 

apresentados à história individual de Dito é num domingo de visitas no reformatório. 

Primeiramente, vemos Fumaça conversando com sua mãe, toda carinhos e atenção, num 

plano cujo movimento da câmera até o enquadramento dos dois faz questão de ressaltar 

os três garotos sentados, sozinhos e sem visita, no fundo do quadro (70). O plano 

seguinte foca os três colegas, aos quais outro vem fazer companhia. Eles observam 

Fumaça e sua mãe, que, como informa o diálogo, “não perde um domingo de visita, 

parece que ela quer ser presa aí” (71). Os garotos debocham da mãe, de sua aparência e 

falam da comida que ela sempre traz para o filho. Eles são interrompidos pelo inspetor 

que vem anunciar a Dito que sua mãe está ali e quer vê-lo. 

O fato de que a mãe não foi até o garoto, a grosseria do inspetor que vem 

buscá-lo e a reação revoltada do menino, que xinga a mãe e foge dali, já estabelecem a 

diferença com a pacífica relação maternal que tanto o espectador quanto os garotos 

acabaram de assistir; contraste que a caracterização das duas mães, em sua discrepância, 

vem aprofundar. A mãe de Dito, negra, aparece de calça jeans justa, blusa decotada 

vermelha, cabelo em penteado solto e rosto maquiado, exalando sua feminilidade 

sensual, enquanto a mãe de Fumaça, branca, gorda, cabelos presos escondidos por um 

lenço, roupas grandes e de muito pano, perfaz a imagem da mulher dessexuada, 

abstraída num ideal de maternidade que a absolutiza, ela é mãe e mais nada. Na 

continuidade da cena, após ser levado à presença da mãe à força, Dito, que se feriu no 

processo, pede para ir embora, ao que a mãe consente sem resistência (72). Ela fica no 

recinto e se dirige ao inspetor Sapato, diálogo que nos informa seu desconhecimento 

sobre o paradeiro do filho há mais de dois meses. O assunto do filho não dura e ela se 

insinua para o inspetor, com quem entendemos ter um caso que ela deseja e quer manter 

mais do que ele demonstra estar interessado, o que não impede que, diante da sedução, o 

beijo aconteça. A mãe se relaciona com o algoz do próprio filho (73). O filme pesa a 

mão nas ações das personagens para fazer clara a diferença entre a boa e a má mãe. Há 

aí também a evidente diferença racial das personagens colocadas em extremos opostos, 

que resgata estereótipos ligados à sensualidade e ao sexo de modo que não restem 

dúvidas à interpretação dos significados que o filme encaminha. 
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Os filhos de mães distintas não exibem diferenças marcantes de 

comportamento, são amigos e representam no reformatório o mesmo personagem tipo. 

Porém, pela diferença na condição familiar, o enredo abre caminhos diferentes para 

ambos. É Fumaça que morre nas mãos da polícia para que mais uma vez fique marcada 

a condição do pobre como vítima inocente da força estatal. O fato de que ele tem uma 

mãe para chorar sua morte e clamar por justiça é requisito melodramático do projeto de 

culpabilização do estado e vitimização do marginal. Já Dito, cuja mãe é negligente e 

moralmente questionável, prossegue na história com o peso da desestruturação familiar 

que engrossa o caldo da humanização ao expor, pela falta, o desejo; pela carência, o 

afeto; pela desintegração, o impulso unificador; frustrações acumuladas que resultam 

num ressentimento que torna qualquer ação violenta compreensível e justificada. Dito, 

corroborando o característico “dizer tudo” do melodrama, expõe verbalmente seu 

conflito quando Pixote resgata a relação de sua mãe com o inspetor Sapato para ofendê-

lo numa discussão: “Você pensa que eu não sabia é? Eu não disse que ela ia ser a 

primeira da minha lista?”. 

Esse acting out da personagem antecede seu momento final, quando Dito 

briga com Pixote durante um assalto pelo fato do garoto chamá-lo pelo nome. Eles 

perdem o controle da situação e Pixote acaba matando Dito por acidente. 

70 – 73 - O contraste entre os comportamentos maternos que explica a revolta de Dito. 
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Anteriormente, o filme apresentara uma sequência inversa: após apelar com Pixote pelo 

mesmo motivo numa brincadeira de assalto, a sequência seguinte nos apresenta ao 

drama familiar de Dito, com a visita de sua mãe no reformatório. O filme apresentara o 

comportamento da personagem e em seguida seu conflito pessoal para, ao final, através 

do espelhamento dessa ordem, estabelecer o conflito familiar como causa do 

comportamento agressivo. A nomeação de Dito é um momento do filme que opera o 

caráter metafórico que Peter Brooks atribui ao melodrama. O nome do garoto dito no 

momento da prática criminosa o preocupa por anular seu anonimato diante da vítima, 

cuidado que entende necessário em seu aprendizado no mundo do crime. No entanto, 

em nível mais profundo e na significação da narrativa, essa nomeação faz aflorar a 

criança em Dito, cuja ocultação é necessária ao bom desempenho do papel de bandido. 

A violência do marginal em Pixote é uma representação, o que fica evidente nos 

diversos assaltos e crimes que os garotos cometem: a agressividade com que agem 

diante das vítimas é sempre seguida de risadas e confraternização (74 e 77). 

O marginal violento é um papel que o menor de rua desempenha na lida 

com o mundo e na prática dos crimes, mas, no fundo, ele é o garoto órfão, o 

homossexual ressentido, o filho relegado, crianças e jovens vitimados pela maldade do 

mundo. Dessa forma, quando Pixote diz o nome de Dito no assalto, vem à tona a criança 

mal resolvida, com suas carências e as mágoas com a mãe, incapaz da frieza e da 

destreza necessária à execução do crime. Esse jogo de papéis desempenhados pela 

personagem, precedido pelo acting out em que verbaliza suas questões afetivas, de 

modo a justificar seu comportamento, confere à nomeação de Dito durante o assalto a 

força metafórica que preenche o crime, a ação violenta e o papel social do bandido com 

os significados do drama familiar e do conflito pessoal da criança carente. No sentido 

em que Brooks coloca a metáfora melodramática, como uma transição entre contextos, 

o filme encaminha a leitura: antes de ser um bandido e um delinquente, o marginal é um 

ser humano em estado de privação, material e afetiva. 
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74 – 77 – A agressividade do crime e a alegria infantil: a violência como representação. 

 

Em Pixote, o jovem pobre no Brasil, categoria definida para a análise dos 

filmes, é uma vítima, cujo algoz é o Estado, o qual personifica a corrosão de valores e a 

desintegração da instituição familiar diante do desenvolvimento econômico e do 

crescimento populacional. No entanto, o filme constrói a marginalidade a partir do 

homossexual, do órfão e da prostituta, de modo que a questão socioeconômica em si, 

como suscitada no prólogo, que opõe o desenvolvimento de São Paulo à pobreza e às 

péssimas condições de vida da criança da favela, não tem a centralidade do drama. A 

questão política e econômica não é construída na sua relação com a sociedade em seu 

todo de modo a elaborar seu aspecto marginalizante. A pobreza em Pixote constitui o 

cenário de um melodrama de tipos, o bom menino órfão, o homossexual ressentido, o 

filho revoltado de mãe desnaturada e a prostituta carente. O projeto de humanização do 

filme opõe tais personagens ao ideal da família tradicional e, na sua inadequação, 

encontra o sofrimento e as frustrações que explicam sua revolta e sua ação delinquente. 

Tal artimanha fica clara assim que os meninos fogem do reformatório e tem 

início uma nova trama que trabalha a desintegração de um arranjo entre os garotos que 

emula o modelo da pequena família burguesa. Os primeiros planos após a fuga mostram 

os garotos praticando roubos de rua no centro de São Paulo (78 e 79). São quatro cenas 
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de roubo, às quais se seguem planos que mostram Pixote e Chico, mais novos, 

brincando na fonte do Monumento à Bandeira, diante do qual Lilica e Dito conversam 

deitados na grama sobre os sentimentos de um pelo outro (80 e 81). A cena seguinte 

arremata a sugestão: um plano-sequência apresenta Pixote e Chico dormindo a um canto 

do ambiente escuro onde se acolhem e avança para mostrar Dito e Lilica mais ao fundo 

numa relação sexual (82 e 83). 

Lilica assume a posição feminina da mãe devido à sua idade e carga de 

experiência que a fazem mais consciente e madura, além de sua aproximação com Dito, 

que, desde já, assume a posição masculina do líder, tomando as decisões e cuidando do 

dinheiro do grupo; Chico e Pixote são as crianças no papel de filhos. Mas, além disso, 

pela ordenação sucessiva das cenas, essas sequências também reproduzem no cotidiano 

dos meninos a divisão do tempo característica da lógica social, que se organiza na 

oposição trabalho – lazer, com a intimidade noturna e doméstica. 

Esse arranjo satisfatório das partes entre si e deles com o meio, em sua 

funcionalidade, não tarda a ruir. A fragilidade dos laços devida à fragilidade mesma das 

personagens não resistirá às intempéries do ambiente hostil das ruas e da criminalidade, 

no qual os garotos se embrenham de forma ingênua e inábil. Após a morte de Chico, 

tem-se a chegada de Sueli, que completa o quadro das personagens desajustadas e 

desencadeia de vez o processo de desintegração do grupo. Na defesa que quer fazer 

desses tipos marginalizados, o filme acaba por defender a harmonia do modelo de 

família tradicional, fora do qual tudo é sofrimento e dor, desajuste e impossibilidade. 
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78 – 83 - Trabalho, lazer e a intimidade do lar. O cenário é a rua e as personagens os 

marginais, mas o drama psicológico que se anuncia tem como situação incial um arranjo 

familiar tradicional. 
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CAPÍTULO TRÊS 

LINHA DE PASSE 

 

Linha de Passe narra alguns meses da vida de uma família da periferia de 

São Paulo, composta pela Mãe Cleusa e seus quatro filhos: Dênis, o mais velho, é 

motoboy e tem um filho com a ex-namorada, é um pai ausente, inclusive 

financeiramente; Dinho tem um passado "nas quebradas", mas converteu-se a uma 

religião protestante e segue com rigor a rotina dos cultos e do trabalho como frentista; 

Dario, que sonha se tornar jogador de futebol, vê suas chances diminuindo com a 

chegada dos 18 anos e o fim das peneiras; e Reginaldo, criança, fruto de um 

relacionamento posterior da mãe, busca encontrar o pai, de quem sabe unicamente que é 

motorista de ônibus e negro, devido à sua própria cor. Cleusa, empregada doméstica, 

está grávida do quinto filho, cujo pai é figura completamente ausente na narrativa, 

sequer citado pelas personagens. Feitas as apresentações, o filme elabora uma cadeia de 

ações que mostram os conflitos e as dificuldades das personagens no levar da vida e os 

desdobramentos de situações que ameaçam chegar a um ponto limite, onde a ação 

violenta ou criminosa se insinua a todo instante como alternativa. Sem o clássico 

contorno de uma história com início, meio e fim, nem um propósito ou conflito central a 

ser resolvido pelas personagens, Linha de Passe se desenvolve por uma lógica de 

acumulação, ganhando peso e densidade a partir de um realismo que emula a latência e 

a inércia do dia a dia. 

Esse tom de acumulação e latência é dado já no primeiro plano do filme, um 

flashforward que mostra Cleusa sentada sobre a cama com as mãos na barriga sentindo 

as contrações do parto (1). A câmera, como noutros momentos, se posiciona no cômodo 

anterior e o batente da porta emoldura a personagem em seu momento de urgência. Em 

seguida há um plano próximo de Cleusa que, ofegante, se volta para a janela donde uma 

luz ilumina seu rosto (2). Complementam-se assim a ideia de isolamento e contenção, 

da gravidez e da moldura, com a ideia de liberação e porvir que o olhar de Cleusa para a 

luz externa, isolado no close, oferece no segundo plano. Essa relação se repete nos 

planos subsequentes, os quais mostram pessoas agitadas, com os braços ao alto, sob 

uma enorme bandeira que os esconde, numa espécie de câmera subjetiva anônima 

durante a qual que os suspiros de Cleusa em trabalho de parto persistem na faixa sonora 

até sumirem sob a música lenta e densa que se inicia; o som ambiente é quase inaudível 
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(3). A bandeira desce progressivamente para dar luz aos milhares de torcedores de uma 

partida de futebol entre São Paulo e Corinthians. Quando a câmera, assim como os 

torcedores, se liberta do encobrimento da bandeira e encontra a luz, o coro da torcida 

ganha força na faixa de áudio. Novamente, temos a oposição anterior: a contenção e a 

tensão do silêncio, da música e da penumbra em contraste com o rompimento e a 

explosão que o descobrir da bandeira o os gritos da torcida conotam em seguida (4 e 5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entre os torcedores que surgem de sob a bandeira está Cleusa, meses antes 

do momento do parto que, deslocado da sequência cronológica que se inicia, abre o 

filme para estabelecer de início a lógica de desenvolvimento da narrativa: o passar do 

tempo e a espera que, como numa gravidez, produzem o acúmulo e a energia 

necessários a um rompimento e um despertar: Linha de Passe trata de um porvir. Após 

as contrações de Cleusa, o filme liberta os torcedores do acolhimento da bandeira do 

Corinthians para, em seguida, apresentar-nos aos filhos da personagem, numa 

montagem que alterna entre a partida de futebol e o cotidiano dos garotos. Com esse 

1 – 5 - A ideia de acúmulo e porvir da 

gravidez dá o tom do filme nos primeiros 

planos e é estendida aos milhares de 

torcedores num estádio de futebol. 
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arranjo de imagens, os milhares de brasileiros na arquibancada; assim como os outros 

tantos no culto onde encontramos Dinho, aproximados dos torcedores pela montagem 

em seu fervor e devoção (6 a 9), assim como pela edição do som que avança o áudio de 

um plano sobre o outro; e ainda os demais garotos na peneira com Dario, todos são 

colocados na condição de filhos. Os personagens são filhos de Cleusa, os torcedores 

filhos da nação corintiana, os fiéis filhos de Deus, e todos, por conseguinte, filhos deste 

solo, dito mãe gentil, a pátria amada, Brasil. 

 

     
 

 

 

Ressentimento, pragmatismo e Reginaldo 

 

Ao mesclar, através de paralelismos imagéticos e mixagens sonoras, a 

apresentação das personagens de um grupo familiar com o público de futebol e com os 

fiéis de uma religião pentecostal, dois fenômenos de imenso alcance popular no Brasil, 

o filme reforça a alusão à realidade externa a partir de uma metáfora onde as condições 

essenciais de mãe e filho, os laços familiares, refletem contextos sociais mais amplos. 

No caso específico da marginalidade, que, no sentido aqui abordado, levanta questões 

como a pobreza, a exclusão e privações de diversas ordens, a família aparece em sua 

incompletude ou desintegração. A carência material e participativa é refletida, em Linha 

6 – 9 - Os torcedores no estádio são aproximados dos fiéis de um culto religioso em seus 

gestos e expressões através do paralelismo da montagem e da mixagem sonora. 
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de Passe, na ausência paterna, que tem em Reginaldo a figura que presentifica a falta, e 

em Dênis, assim como em Cleusa, a imagem do caráter cíclico e persistente dessa 

realidade. 

 O espelhamento da desordem e da desintegração social no ambiente 

privado do drama também é o caso de Pixote que, realizado ainda sob a ditadura militar, 

reflete o pessimismo dos anos 80. Ali, embora não vejamos as relações familiares 

dramatizadas, é justamente essa ausência que elabora o drama das personagens: crianças 

que não têm sequer casa, que vivem na rua e cujos pais não aparecem na narrativa; suas 

relações são todas precárias, circunstanciais, definidas na luta pela sobrevivência no 

ambiente das ruas e do crime. Pixote não sabe por onde anda sua mãe e desconhece o 

pai, o qual ele idealiza e diz morto, pois, de fato, inalcançável. Quase duas décadas 

depois, podemos observar em Central do Brasil (1998), também de Walter Salles, a 

personagem de Josué que tem, assim como Reginaldo em Linha de Passe, o mesmo 

desejo de encontrar o pai. Ali, embora instável e separada, a família existe no horizonte 

como um lugar de restituição e salvação para as personagens. Se a mãe morre, Dora 

assume seu lugar ainda que com resistência e dificuldade, e se o pai não está em casa, os 

irmãos são sua memória e herança que acolhem o filho mais novo. O filme de 1998 

demonstra mais otimismo no retrato da miséria e da corrosão social a partir da criança 

em sua relação com a família, o que se acentua em Linha de Passe, onde o arranjo é 

ainda mais sólido. Embora sob condições difíceis, mãe e irmãos estão presentes o tempo 

todo e compõem, no fundo, o reduto de acolhimento e afeto para Reginaldo, para quem 

o pai inexistente é, mais que uma necessidade prática e material, uma questão subjetiva 

cuja superação o filme encaminha e apresenta ao final. 

Reginaldo é como um marginal dentro da própria casa, condição que se 

evidencia já na diferença de seu nome para com os dos irmãos e na cor de sua pele. 

Além disso, é bem mais novo e desconhece seu pai. Traz no comportamento e na lida 

com os outros a mágoa dessa falta, traduzida em rebeldia e agressividade, e busca 

incessante e ingenuamente por um encontro com o pai pelos ônibus da cidade. Desse 

modo, a ausência paterna elabora a marginalidade da personagem internamente ao 

universo narrativo, a despeito de sua condição social. Marginalidade que vem ser 

reforçada ainda pelo tratamento que o filme lhe dá desde as introduções individuais da 

abertura - em que Reginaldo aparece com um ar carrancudo e amargurado - até o 

momento em que a família é mostrada em sua convivência, onde Reginaldo desponta 

como um elemento de distúrbio. 
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Somos apresentados à casa da família e ao seu cotidiano doméstico numa 

sequência em que os três irmãos mais velhos, descontraídos, batem bola no quintal e 

comemoram um “gol” (10), até que Dênis recebe uma bolada nas costas. Depois do 

chute, Reginaldo aparece e, repreendido pelo horário da chegada e pelo chute, responde 

com rispidez, insulta a todos ao xingar o pai dos irmãos: “Irmão é o caralho, não sou 

filho de corno”. Reginaldo chega por trás (11), escarnece da alegria alheia e envenena 

os outros com sua própria angústia transformada em agressividade. No jantar, 

novamente, ele é um contraponto de amargura e mau humor à descontração e às risadas 

dos irmãos e da mãe (12 e 13). Espera-se, a partir dessas cenas iniciais, que Reginaldo 

venha a explodir essa angústia de forma mais ampla e trágica. O garoto é, nesse início, 

uma figura clássica do ressentimento, apontando para desenvolvimentos que, 

previsíveis, fariam da personagem mais um exemplo de ação violenta e autodestrutiva 

motivada pela sua condição subjetiva. Porém, o filme reserva-lhe um percurso que não 

se enquadra nem no determinismo da violência social, nem numa espécie de redenção 

transformadora, o que nos permite o diálogo com Ismail Xavier no cotejo da obra com o 

contexto do cinema nacional. 

 

  

   
10 – 13 – A harmonia do trio mais velho contraposta à angústia de Reginaldo. 

 

No artigo Humanizadores do Inevitável, Ismail Xavier aponta para uma 

superação do ressentimento das personagens como motor da narrativa, configuração 

dominante no cinema dos anos 90-2000 cuja pauta acentuava “o comportamento 

destrutivo de figuras reduzidas à impotência ou atores de uma violência decomposta, 

fora do lugar”, em que o confronto do protagonista com a opressão gera o auto-
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envenenamento (XAVIER, 2007b, p. 256). Nesse texto o autor analisa filmes do 

período 2002-2003 nos quais o ressentimento ainda se faz presente na construção do 

drama e na representação da corrosão social, marcada pela crise do estado-nação e da 

família, e pelo avanço dos mercados ilícitos e da violência urbana. Porém, há um 

destaque para personagens que não sucumbem às dificuldades e às provações do 

ambiente e conseguem superar o fatalismo anterior, elaborando um percurso de 

afirmação no qual valem como normas de conduta a coragem, a perspicácia e uma 

compreensão da ordem das coisas, sem as afetações de um idealismo moral ou político. 

São personagens que tomam o mundo pelo que ele é e fazem das regras do jogo o uso 

necessário à sua salvação, sem questionar ou interferir nas estruturas. Desse modo, 

expõe-se nos filmes a figura do pragmatismo, reflexo de um contexto político em que a 

expansão dos mercados e a inevitável globalização reduzem o campo de ação dos 

movimentos de esquerda, que passam a barganhar com as leis do mercado na busca de 

preservar e alcançar direitos de grupos específicos e emplacar políticas públicas de 

caráter paliativo e emergencial, de modo que as estruturas permanecem intocadas. Para 

Ismail Xavier, esse é o cenário político brasileiro dos anos 2000, que teve como um de 

seus expoentes o ex-presidente Lula, que sempre foi “uma liderança mais pragmática do 

que doutrinária” (Xavier, 2007b). 

Linha de Passe (2009) é o terceiro filme dirigido por Walter Salles em 

parceria com Daniela Thomas. A dupla também dirigiu Terra Estrangeira (1996) em 

que, segundo Xavier, "a deriva e a violência dominam a pauta até o fim", e O Primeiro 

Dia (1998) que "repõe a força das engrenagens que se mobilizam para sabotar as 

esperanças do novo milênio" (Xavier, 2007b, p. 260). Essa aura pessimista, segundo a 

análise do autor, aponta nos dois filmes, e também em A Grande Arte (1991), uma 

diferença com relação a filmes como Central do Brasil e Abril Despedaçado (2002), 

nos quais a existência de um percurso de salvação das personagens indica uma inflexão 

na obra de Walter Salles: do gesto afirmativo de "personagens que não sucumbem ao 

labirinto e encontram uma saída que os tornam figuras exemplares de afirmação do 

sujeito" para o gesto reativo de personagens que alcançam a redenção através da 

transformação e do sacrifício (Xavier, 2007b, p. 260). 

Linha de Passe, com cinco protagonistas, expõe toda essa galeria de 

personagens. Há Dênis, que sucumbe às dificuldades e às circunstâncias e desemboca na 

criminalidade, cujos contratempos virão aprofundar sua crise moral rumo a um clímax 

que, embora incerto, sinaliza um esclarecimento e uma possível salvação da 
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personagem. Há Dinho, personagem cuja essência dramática é a própria condição de 

alguém que passou por uma transformação; esta, pela via religiosa, vai preparar outra ao 

nível da consciência. Nesses dois casos, o que se percebe é a possibilidade de redenção 

de duas personagens que, na luta pelo dinheiro necessário ao sustento da família ou no 

esforço para manter-se numa conduta socialmente aceita, acabam por enquadrar-se nas 

possibilidades mais facilmente disponíveis e imediatas - o crime e a religião - à custa de 

seus desejos e de suas vontades individuais ou de seus princípios éticos e morais. 

Dario já realiza um percurso diferente. No início do filme, perde sua chance 

na última peneira de que poderia participar, devido à idade, por ser muito “fominha” em 

campo. A urgência de conseguir mostrar seu futebol no que pode ser sua última 

oportunidade o faz surdo diante dos conselhos do avaliador que adverte: “a disputa aqui 

é bem diferente do que vocês tão acostumados lá fora, no asfalto, no dia a dia. Lá, todo 

mundo quer passar a perna em todo mundo. Aqui não, aqui tem regras. Malandro e 

fominha aqui não tem vez não”. Dario precisa equilibrar desempenho individual e 

cooperação, o que ele aprende a fazer. Nos outros testes de que participa, consegue se 

sobressair e ao mesmo tempo cooperar com os outros jogadores e, no último jogo, vai 

ainda mais longe: consegue usar o outro time a seu favor de modo a manipular a 

marcação de um pênalti nos últimos minutos do jogo. Pênalti que ele cobra, marcando o 

gol decisivo, para ele e para a partida. O desenvolvimento da personagem aponta para o 

pragmatismo de que falamos, em contraste com os dois irmãos mais velhos que, 

tolhidos pela condição marginal aderem a práticas que camuflam e anulam sua 

individualidade no anonimato da criminalidade ou no coletivismo da religião. 

Reginaldo, o mais novo, ainda uma criança, passa por esses dois momentos. 

Como vimos, no início do filme ele é uma figura conturbada, um elemento de distúrbio 

que externaliza sua carência e suas frustrações na agressividade com seus familiares, 

pendendo para atitudes imbuídas de um ressentimento que lhe traçariam uma trajetória 

de derrocada. Porém, ele não demora a fazer um uso mais produtivo de suas longas 

jornadas dentro dos ônibus à procura do pai, e, aos poucos, sua condição de marginal no 

seio familiar deixa de ter o caráter da angústia e do ressentimento e passa a ser um 

contraponto à acomodação e dissimulações que se observa no comportamento dos 

irmãos, como com relação à letargia de Dario após a derrota nas peneiras e ao interesse 

de Dinho pela garota com quem seu irmão se relaciona. Reginaldo aproxima-se de um 

motorista que lhe ensina o básico de direção, e passa a observar os movimentos e 

manobras dos motoristas nos ônibus, abandonando o caráter de passividade e 
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contemplação clamante que lhes direcionava anteriormente (14 e 15). Sua relação com a 

Kombi no quintal é figurativa dessa mudança. Antes um local de recolhimento, no qual 

se isolava após os desentendimentos e as brigas dentro de casa (16), a Kombi passa a ser 

o lugar da prática de suas novas determinações e habilidades (17). O veículo no quintal, 

promessa de movimento e mudança frustrada pelo abandono (do pai?), é ressignificado 

pela personagem, indicando sua caminhada de superação do ressentimento e da carência 

paterna. 

 

  

  
 

 

 

Reginaldo passa pelo ressentimento e pelo pragmatismo, mas seu percurso 

não se interrompe aí. Ao contrário de Dario, cujo aprendizado lhe permite transitar pelo 

labirinto e alçar seu lugar ao sol, a transformação de Reginaldo é mais profunda, 

relaciona-se à sua subjetividade e às suas questões com a figura do pai e da mãe. Ainda 

que Cleusa esbraveje angustiada que é “a mãe e o pai” dos meninos, a falta é evidente 

no filho mais novo. Ela está grávida do quinto filho e, ao ser confrontada por Dinho 

sobre o anonimato do pai do bebê, toma para si a dupla responsabilidade parental. A 

gravidez que ameaça desempregá-la tampouco a impede de fumar e beber. Tudo isso, 

juntamente com as declarações de que “se mata de trabalhar para colocar as coisas 

dentro de casa”, configura uma atitude assistencialista e irresponsável, que não supre as 

necessidades de Reginaldo, que busca no pai inexistente a promessa de algo além dos 

consolos que a realidade lhe oferece. 

14 – 17 – Da contemplação à ação; da mágoa ao aprendizado. 
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A busca incessante do garoto pelo pai se transforma ao longo do filme numa 

busca de si mesmo. Supera-se a falta através da afirmação do eu, cuja tradução em 

imagem se dá ao final do filme quando o garoto encara a si mesmo no espelho em 

oposição aos momentos em que mirava os motoristas dos ônibus pelos retrovisores, na 

insistência de uma busca que depositava no outro a esperança de completude (18 e 19). 

No intervalo entre esses dois momentos, o garoto passa por um ônibus em chamas 

juntamente com o motorista que acompanhava e ambos assistem pela janela à morte 

desse pai inexistente cuja busca, apegada a velhas promessas e falsas garantias, tem seu 

fim simbolicamente representado na queima do ônibus (20 e 21). 

 

  

   
. 

 

 

A restauração que a mãe decide propiciar ao garoto ao deixar para ele a 

fotografia remendada dela com seu pai chega tarde, é mais um ato reparador insuficiente 

da mãe, aquém dos anseios e da superação que Reginaldo encaminha para si mesmo. 

Ele não chega a encontrar a fotografia que, deixada sob o cobertor no sofá vazio em que 

dorme o garoto, imagem estática que conota sua inércia anterior, opõe-se à liberdade 

dos deslocamentos que ele faz sobre os viadutos da cidade ao dirigir o ônibus nas cenas 

finais (22 a 25). Os planos dessa cena são filmados ou por dentro do ônibus de modo a 

fazer com que a imagem e o espectador acompanhem a personagem em seu 

deslocamento, ou pelo lado de fora, com câmera fixa e movimento panorâmico, de 

18 – 21 – O espelho que reflete o “pai” e o espelho que reflete o eu: superação da falta e 

afirmação do sujeito. 
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modo que Reginaldo passa pela câmera que o observa, o que lhe confere maior fluidez e 

liberdade.  

 

  

  
22 – 25 – A restauração tardia enterrada na inércia do sofá oposta à liberdade de movimentos 

da superação. 

 

Reginaldo, em seu desenvolvimento ao longo do filme, durante o qual 

avança a superação de uma situação cíclica e inerte, reflete o esgotamento das 

estratégias políticas que ressoaram no cinema nas tônicas do ressentimento e do 

pragmatismo identificados por Ismail Xavier. Linha de Passe apresenta um quadro 

múltiplo de personagens e esquemas de ação que refletem esse recente quadro político, 

mas adianta as preocupações e anseios que se vislumbram no horizonte após mais de 25 

anos de democracia no Brasil, momento em que velhas polarizações se diluíram na 

aderência dos governos de esquerda às formulas econômicas do liberalismo; momento 

em que o debate centrado na oposição direita-esquerda está desgastado e inócuo, e no 

qual surgem forças sociais que miram a promoção de novas discussões e a superação de 

antigas oposições, cujos polos tradicionais ora se confundem em pautas progressistas e 

diante do inconteste avanço da globalização. Quando Cleusa cola a fotografia rasgada e 

deixa-a para o filho, unem-se o erro da mãe, inconsequente, e do pai, irresponsável, o 

que permite a compreensão das falhas de ambos os lados rumo a um novo tempo de 

superação e mudanças. Além disso, a busca de Reginaldo e sua caminhada rumo a uma 

transformação pessoal, que extrapola a relação familiar, e a atitude de Cleusa, que se 

limita à reparação tardia de uma falta inata, evidenciam a inadequação entre novas 
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necessidades e anseios políticos diante de um modelo institucional calcado na ação 

reparadora e marcado pelo atraso. Um descompasso entre as expectativas da sociedade e 

as respostas do Estado que, sem manifestação clara nem contornos definidos, 

permanece latente, em acúmulo, a espera de um estopim ou evento que torne ação essa 

tensão. 

O porvir que o filme elabora na montagem paralela dos finais de 

esclarecimento dos três irmãos mais velhos, de Reginaldo dirigindo o ônibus e Cleusa 

entrando em trabalho de parto, anuncia um futuro por construir e deposita na criança a 

promessa de superação e a esperança num futuro que supere os gargalos políticos do 

presente. Se em Central do Brasil a criança é o reduto de inocência que redime e 

promove a restauração, em Linha de Passe a criança é o agente que possibilita 

transformação, anúncio de um porvir latente nas tensões camufladas do cenário político. 

Dez anos depois de Central do Brasil, dessa vez é o adulto, o “pai”, quem corre atrás da 

criança que se afasta dentro do ônibus (26). Reginaldo segue rumo a um futuro 

irresoluto, por fazer-se, mas que deixa para trás antigos apegos e frustrações figurados 

na paternidade irresponsável. Ele traça um percurso em construção, figurado na imagem 

do viaduto inacabado do último plano do filme. Reginaldo parte rumo a um caminho 

incerto que coloca as personagens e o Brasil na linha de passe (27). 

 

  
26 – 27 – O “pai” fica para trás e Reginaldo toma seu lugar. 

 

 

 

Brechas e atualizações do classicismo 

 

Linha de Passe é uma narrativa clássica, embora mais sofisticado e sutil em 

suas estratégias para alcançar os imperativos de clareza, linearidade, coerência narrativa 

e impacto dramático do que Pixote. A abertura de ambos os filmes dão a medida dessa 

diferença e informam ainda as preocupações e questões que rondam os cineastas nesses 
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dois momentos do cinema nacional. Pixote inicia com três momentos muito distintos: 

uma cena documental na qual o próprio diretor do filme se coloca, seguida da 

apresentação dos créditos em tela escura com a música tema tocando e, finalmente, a 

primeira cena ficcional na qual se estabelece de forma evidente um conflito central que 

domina grande parte da narrativa. Há uma clara separação, com a apresentação isolada 

dos créditos, entre o “real” e a ficção, cuja organização, como vimos, está a serviço de 

dotar a obra de uma força de verdade que a legitime como porta voz do povo ou como 

lugar da denúncia social. Linha de Passe, por sua vez, tem uma abertura mais complexa 

em suas imbricações e no uso dos recursos da linguagem cinematográfica. O filme 

começa, já nos primeiros planos, uma construção de sentidos que fere a ordem 

cronológica dos acontecimentos: antecipa o estado final de uma personagem para 

possibilitar interpretações e sugerir um modo de ver para o espectador. 

Além disso, toda a sequência de abertura é permeada pelo efeito clipe, como 

o concebem Michel Marie e Laurent Julier (2009, p. 55). A música tema se intercala 

com os sons ambientes, ora se sobrepondo a ele, ora sumindo e renascendo com força 

mais a frente; em diversos momentos, ela impõe seu ritmo à imagem, forçando-a a 

passar mais lentamente, pareando as faixas sonora e visual no andamento da música, a 

qual traduz em ritmo e melodia a lógica já identificada da acumulação e do porvir. 

Nesse momento, o filme exibe suas possibilidades (as do cinema) e faz firulas com os 

recursos audiovisuais, do que são exemplos os planos de Dario na peneira, em 

enquadramentos estranhos ao restante do filme (28 e 29), montados em paralelo com 

uma real partida de futebol. Esse engendramento efusivo dos recursos desloca o 

espectador de um lugar comum de percepção e envolve-o numa atmosfera própria ao 

filme. Essa sequência de abertura é uma apresentação, cujo ritmo e composição 

diferenciam-na do restante da obra e emolduram a apresentação dos créditos (28). 

Essa abertura diferenciada, por mais que exagere nos recursos da linguagem 

com vistas a um impacto inicial que suspenda o espectador e envolva-o na narrativa, 

cuida de informar esse mesmo espectador com cuidado e clareza sobre as situações 

apresentadas. A relação de parentesco entre as personagens, que são mostradas 

isoladamente, é construída a partir da alusão à gravidez de Cleusa, primeira a aparecer, 

mas também é reforçada na continuidade temporal que se estabelece pelo áudio da 

narração do jogo de futebol a que Cleusa está assistindo, que aparece como som 

ambiente, emanando no rádio de uma portaria em que Dênis faz uma entrega, e no rádio 

do ônibus em que encontramos Reginaldo. Outro reforço se dá quando Cleusa, na 
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torcida, grita para um jogador: “vai meu filho!”, ao que se segue um corte para Dario, 

que recebe a bola, como faria o jogador, na montagem alternada do jogo profissional e 

da peneira de que o garoto participa (30 e 31). Mas, se tais relações não ficam evidentes 

através desses arranjos da montagem, o filme, na primeira cena da sequência seguinte, 

consolida as sugestões: Dario, em tom de brincadeira, xinga Dinho de “filho da puta”, 

ao que ele responde: “se eu sou filho da puta, você também é”. 

 

   

 

 

No entanto, ainda que Linha de Passe obedeça aos mesmos princípios de 

clareza e causalidade da narrativa clássica, ele está menos refém dos imperativos 

melodramáticos que a intenção de denúncia solicita a Pixote, e que também determina 

uma filiação mais forte à tradição do drama, portanto mais dialógico. A separação que 

observamos em Pixote entre a narração e a narrativa, ou entre o narrador e o narrado, 

em Linha de Passe ganha contornos mais opacos à medida que a câmera e os recursos 

da linguagem cinematográfica são afetados pelos conflitos e pelo estado das 

personagens. Disso são exemplos cenas em que o filme representa momentos de 

alteração sensorial ou emocional das personagens. Num dos casos, Dario se encontra 

sob o efeito de drogas na “balada” para a qual foi convidado pelo filho da patroa de sua 

mãe. A câmera, que até então realizava movimentos sóbrios, acompanhando a ação das 

personagens, passa a se mover no ritmo delas; vai de um a outro sem motivação 

aparente, com o foco irregular e valorizando os contrastes de luz do ambiente de modo a 

28 – 31 - O “desenquadramento” e a montagem paralela se alinham à música tema e 

emolduram a apresentação da obra. 
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distorcer o corpo dos atores. O filme reflete na desorganização das imagens e dos 

enquadramentos a desordem e a agitação mental que os garotos manifestam na 

expressão e nos movimentos, embalados pela música eletrônica da festa (32 e 33). 

Noutro momento, após perder a cabeça com o patrão que o acusa de roubo, 

Dinho o agride fisicamente e deixa o posto de gasolina. Ele sai enfurecido pelas ruas, 

indo parar num bar onde começa a beber. Essa é a ordem cronológica dos fatos, que o 

filme despreza na representação do descontrole da personagem. Ao sair do posto, Dinho 

acompanha o movimento da câmera, que o filma de frente, enquadrando seu busto. A 

personagem, com as feições contorcidas, esbraveja e xinga, expressão da cólera que só 

encontra manifestação audível na música que sobrepõe a voz e o som ambiente com 

fortes batidas e uma melodia de grande tensão. A música divide com o ator a 

responsabilidade de representar as emoções da personagem, assim como a montagem, 

que intercala os goles de bebida no bar com a caminhada de Dinho até o local, 

compondo e reforçando pela embriaguez futura o descontrole emocional do presente 

narrativo (34 e 35). 

 

   

 
 

Embora esses sejam casos explícitos, que operam a representação de um 

estado físico e emocional das personagens, há outros momentos, menos contundentes e 

óbvios, em que o filme se coloca no nível da personagem e elabora instantes de 

suspensão através do silêncio, da câmera lenta ou da música de modo a refletir a 

introspecção das mesmas, sem que fiquem claros os significados, os sentimentos e as 

32 – 35 – Distorção, desfoque e quebras cronológicas. A diegese afeta a narração. 
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emoções que vivenciam, que são, no máximo, sugeridos pelo entorno dramático. Em 

Linha de Passe, as personagens informam mais o andamento do filme. A narração, 

embora acuse um narrador onipresente, relativiza o seu saber, dotando as personagens 

de certa independência e complexidade. Diferentemente do que se vê em Pixote, a trilha 

não serve apenas ao reforço dramático, como acontece na cena da rebelião em que o 

momento de clímax da música tema acentua a tensão e o desespero já visível e audível 

através dos atores; nem a câmera se comporta de forma didática, antecipando com a 

câmera subjetiva a representação da alucinação, ainda filmada em terceira pessoa, como 

na cena em que Pixote faz uso da cola. Linha de Passe faz um uso mais complexo dos 

recursos da linguagem que, pela convenção de décadas do que chamam cinema pós-

moderno, não chega a ferir o ideal clássico, mas constrói, no seguir da receita, certas 

ambiguidades e distanciamentos que conferem à representação uma sofisticação que o 

afasta do cânone melodramático. 

É ambíguo, por exemplo, essa relação de proximidade que o filme 

estabelece com as personagens através do compartilhamento das possibilidades 

expressivas, uma vez que, noutros momentos, o filme demarca sua distância, como no 

caso da abertura, onde um uso de variados recursos conotam a irrealidade da obra, seu 

caráter ficcional, criativo, cinematográfico. O primeiro plano do filme (1) faz uma 

moldura para a personagem, figurando o caráter de obra de arte do que vamos assistir. A 

parede do batente que isola Cleusa ao fundo informa a pobreza do lugar, a precariedade 

daquela casa, uma condição social; contextualiza a mulher, a mãe e a gravidez cuja 

história nós vamos acompanhar. Os créditos e o título do filme que aparecem durante a 

ficção em harmonia com os efeitos de câmera lenta e crescimento da música tema, tem 

o mesmo efeito de confessar o caráter representativo da atividade cinematográfica, 

assim como os letreiros em fundo preto, que vão aparecer durante o filme marcando a 

passagem do tempo. 

Há, em Linha de Passe, assim como em Pixote, uma utilização dos recursos 

que denuncia a visão que o filme faz dele mesmo e do cinema, e, nesse sentido, Linha 

de Passe se entrega enquanto construção e se coloca à apreciação enquanto obra de arte. 

O filme está longe de querer impor-se como retrato do real, ou reduto da verdade pela 

imagem, o que não quer dizer que ele perca seu poder de ilusão nem que renuncie à 

busca de sua legitimidade, mas procura garanti-la por outros caminhos e segundo outros 

critérios que não aqueles que identificamos no caso de Pixote. Linha de Passe é 

exemplo feliz e amadurecido de uma conjuntura do cinema nacional que teve início nos 
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anos 90 com o movimento da retomada. Nesse período, o financiamento da produção 

através das leis de incentivo, portanto, um financiamento público indireto, libera o 

cineasta da preocupação com o retorno financeiro e o alcance popular ao mesmo tempo 

em que cobra dele um produto que justifique o investimento. Linha de Passe responde a 

esse contexto, embora não tenha sido feito no esquema das leis de incentivo, pois 

obteve financiamento de uma organização internacional, o que é indício da 

diversificação do mercado brasileiro, no qual o modelo das leis convive atualmente com 

o crescimento dos investimentos e das produções privadas. 

Se Pixote busca sua força de verdade e sua legitimação pela via de um 

naturalismo de caráter documental, Linha de Passe o faz através de um realismo de 

isenção, que se assume enquanto arte, e que é responsável, menos incisivo, ilustrando o 

movimento que tem lugar ao longo dos anos 80 e que caracteriza os filmes da década de 

noventa, no qual o cinema brasileiro perde aquele mandato popular, se vê menos 

idealizado, e tem maior cuidado na lida com as populações que toma como objeto de 

representação (XAVIER, 2003b). Um cinema que se vê como mais um meio dentro do 

sistema de comunicação, inserido num “grande esquema de formação da subjetividade” 

(XAVIER, 1999, p. 83). Nesse sentido, o cinema precisa obedecer a certos critérios que 

pautam a mídia no geral: o apreço técnico, a isenção, as múltiplas vozes. Inclusive, 

Linha de Passe, segundo declarou Walter Salles em entrevista (SALLES, 2008), surge 

da ideia de se fazer dois filmes relacionados: um focando as classes menos favorecidas, 

o cotidiano dos moradores das periferias, e outro que focasse um estrato mais rico da 

população urbana – o que indica a preocupação com uma abordagem mais ampla e 

abrangente dos problemas retratados, além de um modo polarizado de olhar para a 

sociedade que prediz a imaginação melodramática presente no filme. 

Em Linha de Passe, a multiplicidade de linhas do enredo e a ausência de um 

conflito central amenizam o caráter ficcional da narrativa, dando um tom mais imparcial 

e objetivo a seu registro. No retrato que quer fazer do cotidiano da periferia, elege os 

membros de uma família como personagens, cada qual envolvido em tramas isoladas 

que abarcam diferentes realidades e problemas enfrentados pela população urbana pobre 

no Brasil, o que possibilita a elaboração de uma trama mais diversificada e abrangente, 

sem que se identifique num grupo específico todos os males e culpas e noutro todas as 

vítimas.  

 O filme busca a sofisticação ao se afastar dos polos extremos. Ao contrário 

de Pixote, que trabalha a marginalidade através dos jovens infratores e dos meninos de 
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rua na sua relação com as forças policiais e o mundo do crime, elegendo assim um 

ponto claro do conflito social, o filme de Walter Salles e Daniela Thomas busca a 

representação da marginalidade através de um retrato da convivência de pontos mais 

centrais nas linhas de força, elegendo, por exemplo, a relação entre patrão e empregado 

como lugar de enfoque do conflito social. Linha de Passe explora relações que, em sua 

funcionalidade e aparente fluidez, camuflam as condições limites de ambas as partes: a 

classe média no limiar entre a cooperação e a opressão, e a classe baixa no limite entre a 

conformação e a revolta. Assim, o filme adere à ideia do oculto moral, em acordo com 

Peter Brooks (1995), ao localizar na realidade cotidiana situações que remetem a um 

universo de valores em conflito, os quais o filme vai explorar através dos recursos 

dramáticos e estéticos a fim de fazer uma valoração moral das situações apresentadas. 

A irrupção dos conflitos, diferentemente do que se vê em Pixote, obedece a 

outra lógica. Aqui, os conflitos são potencial, latência, não estão declarados e claros 

desde o princípio, nem são demarcados pelo estilo de forma anunciada. Afastado do 

contexto ditatorial, a liberdade e o equilíbrio de forças de uma democracia em 

maturação são, em Linha de Passe, a aparência e fachada de uma realidade que, em 

profundidade, é pura tensão. Renunciando à contundência do conflito, o filme busca a 

intensificação dramática através da acumulação que se opera no decorrer do tempo, cuja 

marcação é muito mais clara e precisa do que o que se vê em Pixote, onde o tempo 

passa em função da ação, ao passo que em Linha de Passe é a permanência e o não 

evento que produzem o aumento da tensão rumo ao clímax da narrativa. 

 

 

Latência e acumulação, o acting out em processo 

 

Logo após a sequência de abertura, que compreende uma tarde na vida das 

personagens, um letreiro informa o espectador sobre a época do ano em que se passa a 

história (36). Segue-se então uma apresentação das personagens em sua convivência 

doméstica, à noite, em que os diálogos deixam clara a continuidade temporal com a 

sequência anterior. As cenas seguintes estabelecem o caráter cíclico do tempo e da 

rotina familiar ao mostrar, após o anoitecer, o que cada personagem faz pela manhã. 

Linha de Passe está repleto de dias que terminam e começam, momentos de rotina 

como pegar o ônibus, chegar ao trabalho, jantar, dormir e ir para a escola. Não só os 

letreiros marcam o tempo, como a narração também enfatiza sua passagem em escalas 



 

103 

menores, além de dar-lhe significados com relação à história das personagens, como no 

caso da gravidez de Cleusa; nos três meses que Dênis vai levar para pagar a moto; e no 

passado conturbado de Dinho, aludido pelos antigos companheiros, os quais o rapaz 

ignora tenazmente. 

Para Dario, o tempo se coloca de forma ainda mais grave e determinante. A 

dispensa na peneira, a que assistimos na abertura, ganha maior dimensão com a chegada 

do seu aniversário de 18 anos. Na festinha surpresa que lhe fazem e para a qual chega 

atrasado, pois se demora na rua falsificando seu documento de identidade, há um 

esforço da narração no sentido de conferir um peso de desesperança àquele rito de 

passagem. Apagar as velas do bolo, única fonte de luz da cena, sob o distanciamento do 

som ambiente e a inserção da trilha sonora, conota o fim das possibilidades de 

realização do sonho infantil de forma autêntica e honesta (37 e 38). Festa acabada, há 

uma sequência de planos que mostra um retrato da família e as medalhas e troféus que o 

craque da casa acumulou ao longo dos anos, seguida de um plano externo em que 

vemos uma luz da casa se apagar (39 a 41). Se a tristeza e o incômodo do aniversariante 

se contrapunham à festividade e alegria dos familiares e convidados, conotando com o 

apagar das velas o fim da esperança, a luz que se apaga na casa amplia a desesperança e 

a frustração dos sonhos para toda a família. A contenção e a impossibilidade de 

mudança acometem a todos e as únicas transformações no horizonte sinalizam agravo. 

Assim como o Corinthians, paixão de Cleusa, está ameaçado de cair de divisão, as 

personagens também se encontram ameaçadas de um rebaixamento: Cleusa corre o 

risco de perder o emprego; Dênis cogita começar a roubar; Dinho é testado em sua fé 

diante dos desejos sexuais e do passado que o acompanha; Dario pode vir a trabalhar no 

subemprego; e Reginaldo ameaça se tornar um jovem revoltado e violento. 

Frustrado na peneira do início do filme e descoberta a falsificação do seu 

documento na segunda, Dario tem um período de letargia e inércia no qual passa os dias 

em casa; no “sofá desde de manhã”, como acusa sua mãe; sem perspectiva, vivendo o 

que ele definira anteriormente como “o fim da linha”. Duas vezes é açoitado por 

Reginaldo em sua apatia: dois momentos em que o irmão o retira dos locais de inércia 

em que ele mesmo se recolhe, e dos quais se liberta posteriormente: a prostração de um 

sofá diante da televisão e o veículo no quintal, promessa de movimento e mudança 

frustrada pelo abandono e pelo desgaste do tempo. Para Dario, o tempo decorrido é 

impedimento, e o tempo presente é espera. Ele espera a possibilidade de um teste e 

espera, no banco, a possibilidade de entrar em campo. Mas, passada a chance irrisória 
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de realização do sonho infantil e do reconhecimento do talento nato, qualquer 

possibilidade agora responde às regras do mercado. O sonho vira mercadoria, e Dario se 

vê, como os outros irmãos e a mãe, inserido na agonia da urgência pelo dinheiro. 

Linha de Passe se desenvolve nessa lógica de acumulação e latência que 

tem figuração literal na gravidez de Cleusa, que inclusive não chegará a termo na 

narrativa: o parto, a liberação, o porvir que tal lógica enseja não vem afinal. Mas não 

seria o caso de dizer, simplesmente, que Linha de Passe “não tem final”, que o filme 

não resolve sua intriga. Pois aqui não há apenas a ausência da resolução ou do 

restabelecimento de uma ordem anteriormente perturbada, pois é a própria intriga que se 

encontra incompleta, retida. Assim como a gravidez de Cleusa se anuncia como 

problema futuro, devido às dificuldades financeiras e à possibilidade de perder seu 

emprego, mas o nascimento não acontece; e assim como Reginaldo se mostra como 

ameaça de violência e revolta, mas desenvolve-se por outros caminhos; assim também o 

filme protela e adia os conflitos dramáticos e o confronto das personagens com as forças 

que as oprimem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37 – 38 – O rito de passagem, motivo de festa, 

sinaliza agravo para a personagem. 

 

36 – Os letreiros evidenciam a passagem 

do tempo. 

 

39 – 41 – A passagem do tempo produz 

desesperança. 
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As personagens são apresentadas em seu cotidiano de dificuldades e lutas 

diárias, de modo que as situações iniciais da narrativa já são difíceis e complicadas em 

si mesmas, o que permite ao filme trabalhar a acumulação dramática ao agravar a 

situação da personagem, sem que para isso precise inserir um conflito direto ou expor 

uma oposição de forças de forma mais clara. A latência e a acumulação resultam do 

adiamento do confronto, ruminado na complicação de situações que tem no tempo seu 

fator de agravo. Desse modo, o filme consegue prescindir, por algum tempo e em alguns 

casos, da presentificação e da personificação dos conflitos. Isso lhe permite a superação 

do esquema clássico do melodrama, o qual estabelece de imediato uma polarização 

clara entre os protagonistas e as forças que a eles se opõem, como é o caso de Pixote. 

No filme de Babenco, a marginalidade é tematizada a partir da relação 

Estado-menor, de modo que se elege uma de suas manifestações isoladas e evidentes, 

um conflito personificado em atores sociais específicos que o filme trata de valorar 

apontando algozes e vítimas, inocentes e culpados, os bons e os maus. Já Linha de 

Passe se afasta dos extremos da criminalidade e da atuação policial onde a violência é 

sistêmica e institucionalizada, para focar conflitos que põem em questão uma oposição 

mais abrangente dentro da sociedade: um conflito de classes. Sem o cunho sociológico 

do termo, o filme se utiliza da oposição entre os que têm mais e os que têm menos, cuja 

generalidade permite estabelecer diferenciação e tensão no interior de qualquer parcela 

da sociedade e nela como um todo. Concentrando-se nas relações de estratos diferentes 

da sociedade, pacíficas e em conformidade com a organização social, os conflitos que 

daí surgem estão submersos, eclodem das entrelinhas e dos mascaramentos de uma 

convivência problemática, de modo a perfazer o caráter metafórico do melodrama que 

busca sentidos um nível acima da materialidade dramática. O conflito entre patrão e 

empregado, por exemplo, está impregnado de valores que aludem a uma moralidade 

relativa à desigualdade social e ao conflito de classes. 

No entanto, o adiamento do conflito que confere ao filme a lógica da 

latência tem ainda o efeito de despersonalizar o choque quando ele finalmente adquire 

presença dramática. O agravo dado pelo tempo durante boa parte do filme torna o 

confronto entre personagens um efeito inevitável da ordem das coisas, independente das 

personagens em sua individualidade: uma espécie de acting out social. O caráter 

acumulativo e impessoal permite a Linha de Passe uma representação menos localizada 

da marginalidade, a qual o filme é mais feliz em apreender enquanto fenômeno, e sobre 

o qual é tanto mais honesto quanto mais evita explicá-lo e apontar responsáveis pelos 
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dramas apresentados. Diferentemente do que ocorre em Pixote, que aborda a questão 

social através do conflito direto entre polícia e menor, Linha de Passe se aproxima das 

observações que Peter Szondi (2011) faz a respeito da crise do drama, na qual o intuito 

de dramatizar a questão social desloca o conflito da centralidade dialógica, de modo que 

ele não surge do jogo de ações recíprocas entre duas personagens. Em Linha de Passe o 

conflito se faz presente a partir de referências ao passado e devido ao agravo do tempo. 

Aqui, a presentificação retardada dos conflitos é o próprio clímax de um filme que olha 

para a realidade e não tem certezas a declarar, um filme que reflete na ausência do 

desfecho o desamparo ideológico num momento político de polarizações rarefeitas. 

Pixote personifica o conflito social no aparato repressor do Estado e no 

menor delinquente, opondo a necessidade deste à deliberação do outro no uso recíproco 

da violência, resumindo questões menos explícitas e de maior abrangência às 

desimportantes figuras da viúva e do juiz, de modo que o filme não toca na questão 

mais profunda que suscita no prólogo documental: a contradição entre o 

desenvolvimento e a pobreza. Linha de Passe também não toca em contradições, mas 

consegue construir a imagem do conflito social sem incrustá-lo nas personagens. Se 

Cleusa e seus filhos são marginalizados e oprimidos, ainda que possamos apontar 

personagens no papel de opressor, elas não têm o peso do envolvimento pessoal, pois 

que elas o assumem circunstancial e aleatoriamente, dentro de uma conjuntura na qual 

são apenas a explicitação de uma lógica maior do que elas. 

Tal impessoalidade das forças opressoras se expressa, por exemplo, na 

segunda peneira de que Dario participa. As centenas de garotos em busca de uma 

oportunidade são igualados pela fila e triados na bilheteria por uma voz cujo dono não 

se vê. A condição de opressão que caracteriza a ideia de marginalidade do filme se dá 

pelo nivelamento e subjugo daquelas centenas de garotos a uma voz invisível e 

desconhecida, que faz a triagem dos meninos pelo buraco da bilheteria (42 a 44). O 

mesmo se dá com Dênis que, como os outros motoqueiros da cidade, é colocado em 

igualdade de condição e sujeitado pela chuva, que obriga todos a parar e buscar 

proteção, vendo os carros que seguem seu caminho (45). A condição de risco ou 

subjugo dos motoboys e motoqueiros também se dá com o peso da oposição que o filme 

prepara entre carros e motos no ambiente caótico do trânsito, o qual conecta uma cidade 

dividia. 
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 Dentro e fora, a polarização no espaço 

 

Notamos que o filme adquire certa sofisticação estética ao dividir e alternar 

entre a diegese, os atores e a narração, a responsabilidade pela representação de estados 

emotivos e pelo alcance dos efeitos dramáticos. O filme também se afasta dos cânones 

da narrativa clássica ao conferir ao tempo um caráter de agravo que possibilita retardar e 

despersonalizar os conflitos, de modo que a extenuação dramática se dá pela 

permanência e continuidade de uma situação de risco e ameaça. Mas, se os conflitos não 

estão personificados e, apesar de latentes, eclodem, de onde vêm e como se 

manifestam? Percebe-se em Linha de Passe que, se cabe ao tempo o agravo e a 

intensificação que preparam a explosão melodramática, o acting out, cabe ao espaço 

estabelecer o campo de forças, os polos em tensão, que ao mesmo tempo se atraem e se 

repelem. 

Ao estabelecer um conflito de grande abrangência, aos modos de um 

conflito de classes, e assim despersonalizá-lo, Linha de Passe realiza uma polarização 

em escala social, que toma toda a cidade de São Paulo. O filme representa a cidade 

como se dividida em duas; dois espaços diferentes ligados pelas grandes avenidas e 

viadutos que emulam a tensão entre os polos na adversidade do trânsito, onde a 

qualquer momento pode acontecer um choque que explicite os termos não ditos e os 

42 – 45 – A chuva e a voz invisível: A impessoalidade das forças que oprimem o 

marginal. 
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sufocamentos dessa relação. As imagens de espaços diferenciados e os deslocamentos 

constantes das personagens instituem a distância e a oposição entre centro e periferia 

que divide a cidade em duas. Quando o filme mostra a rotina da família no dia seguinte 

ao da abertura, há uma panorâmica que mostra a vizinhança da casa (46). A periferia é 

mostrada com o sol por nascer, no inacabado de suas construções e nos lotes baldios, 

reforçando no espaço a ideia de incompletude e porvir; na faixa sonora, tem-se a música 

do filme e latidos de cachorro. Logo à frente, antes de encontrarmos Cleusa no trabalho, 

outra panorâmica exibe as partes centrais da cidade, densa, abarrotada de prédios, sob a 

luz do dia, onde o barulho do vento e as buzinas indicam que algo acontece ali, é onde 

estão as pessoas e onde as coisas se dão (47). Noutro momento, vemos Dênis passando 

sob um viaduto antes de um encontro com Dinho vindo das partes centrais da cidade. O 

plano de transição coloca em imagem a passagem do lugar onde as coisas estão 

consolidadas para o lugar da incompletude, representada na oposição entre o viaduto em 

primeiro plano e o outro em construção ao fundo (48). Assim, constrói-se a ideia de 

marginalidade enquanto condição de privação e incompletude, aquém das promessas e 

dos ideais de desenvolvimento e bem estar. 

 

  

 

  

 

Após a panorâmica das regiões centrais da cidade, o plano seguinte mostra 

Cleusa em serviço. A câmera em contra-plongé enquadra-a a distância pelo lado de fora 

do prédio enquanto ela se estica na janela para limpar as vidraças do apartamento em 

que trabalha como empregada doméstica (49). Sua figura fica diminuta na imensidade 

46 – 48 Centro e periferia, a marginalidade 

no espaço urbano. A precariedade do que se 

pretende provisório ou está inacabado 

oposta à solidez do que se fez concreto. 
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do paredão de vidro e concreto no qual se equilibra; ela não está nem dentro nem fora. 

O risco de queda é simbólico da ameaça de rebaixamento pela perda do emprego que 

não tarda a se anunciar. A posição de risco e o “não lugar” que acometem a várias 

personagens é outra condição que o filme constrói para caracterizar a marginalidade. 

Em Linha de Passe, o marginal é alguém em situação de risco, habita espaços previstos 

e tem movimentos limitados, contenção que visa assegurar os outros do perigo que ele 

pode representar, mas ao qual ele, principalmente, está exposto. O habitante da periferia 

estabelece fluxos até o centro, mas ocupa lugares delimitados, a partir dos quais não 

consegue realizar uma inserção de fato, permanece às margens. Cabem-lhe espaços 

específicos dentro de uma lógica de cooperação e convivência regulada, possibilitada 

pelo trabalho e pela necessidade recíproca, cuja tônica se explicita no diálogo entre 

Cleusa e a patroa, que a encontra na janela. Após ser repreendida pela imprudência 

Cleusa se defende: “Ué, a senhora não quer os vidro limpo?” E a patroa responde: 

“Quero, mas eu não quero ver ninguém morrendo por causa de vidro sujo”. A 

funcionalidade da relação camufla sua desigualdade inerente: só há risco de um lado 

(50). A interseção dos polos que coloca o marginal no limbo constrói uma noção de 

marginalidade como relação desigual entre classes. 

 

49 – 50 - Nem dentro nem fora; a marginalidade como risco e desigualdade de condições. 

 

Marginalidade é contenção e risco, que também acometem a Dênis, com 

quem a primeira é feita imagem quando ele precisa aguardar na gaiola de segurança de 

um condomínio ao fazer uma entrega. Os portões em grade de ambos os lados 

demarcam claramente até onde ele vai; o espaço consentido, que não é nem dentro nem 

fora, de onde tanto sua entrada quanto sua saída são reguladas e determinadas pela 

avaliação de um terceiro (51). O marginal da periferia vai ao centro, mas não o penetra; 

ele habita um mundo distante, do qual se afasta rotineiramente e para o qual tem sempre 
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de voltar. Idas e vindas de um ciclo sem previsão de mudança, quase tão natural e 

absoluto quanto os dias que vão e vêm, sempre anotados pela narração. 

O risco se coloca para Dênis no trânsito, onde a relação dentro-fora se dá na 

oposição que o filme estabelece entre carros e motos. O carro é o lugar seguro que 

figura a proteção de toda uma parcela da população frente ao risco e à exposição de 

quem trafega sobre duas rodas no caos das vias movimentadas de São Paulo, como na 

cena da chuva que destacamos (45). O filme elabora desde o início uma tensão entre 

carros e motos, cujo primeiro indício é um incidente com Dênis que é fechado por um 

carro no túnel e quase cai com a moto (52). A expressão exagerada desse conflito 

velado se dá quando Dênis encontra um grupo de motociclistas atacando um carro cujo 

motorista havia avançado o sinal vermelho e atingido uma motocicleta (53). O incidente 

leva à revolta os motociclistas numa cena de grande intensidade dramática, de muita 

agitação e com um ferido no chão à espera de socorro, cena que busca revelar os termos 

ocultos da relação no trânsito entre carros e motos. Como aponta Brooks (1995), a 

imaginação melodramática busca identificar no ordinário os termos morais implicados 

em nossa existência e o filme se utiliza da configuração do trânsito para expor um 

conflito calcado na desigualdade social e que coloca os carros como algozes e os 

motociclistas como vítimas. Sofisticado, Linha de Passe relativiza esse maniqueísmo 

num plano em que o motorista do carro, amedrontado e aflito, é oprimido pelo 

motociclista raivoso do lado de fora (54), relativização que alterna os papéis de opressor 

e vítima e reforça a impessoalidade do conflito, expandindo para a organização 

socioeconômica a responsabilidade do choque entre as personagens – de modo a 

garantir a representação da marginalidade enquanto fenômeno. 

  

51 – 52 - Contenção e espera; exposição e risco. A construção de uma noção de marginalidade 

a partir do cotidiano e da materialidade urbana. 
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53 – 54 - Dentro do carro e fora na moto – a desigualdade e o conflito de classes que se 

manifestam na adversidade do trânsito em termos de opressor e vítima. 

 

Ainda nessa sequência, um dos motociclistas que açoitam o carro grita: 

“num viu a gente”; e em seguida esbraveja: “a gente não é transparente não”, de modo a 

anunciar o confronto direto de Dênis com o motorista que ele sequestra ao final do 

filme. Dênis, ao finalmente penetrar no espaço do outro, ao estar dentro do carro, de 

capacete, explicita o conflito que se mantinha latente na convivência do trânsito. 

Oferecendo todos seus pertences e pedindo por sua vida, o motorista é surpreendido 

pelos gritos de Dênis: “Olha pra mim porra! Você tá me vendo? Você tá me vendo, 

playboy?” O drama da pobreza, da violência e da adversidade do trânsito, em sua 

materialidade, oculta as implicações morais ligadas à desigualdade social: a indiferença, 

a invisibilidade do pobre, o individualismo e o ressentimento são expostos de forma 

exaltada num momento de grande tensão dramática.  

Como dissemos, essa presentificação do conflito acontece aleatoriamente e 

despersonaliza a polarização. O mesmo dá na relação de Cleusa com a patroa, que só 

vemos no início do filme ao anunciar a possibilidade de afastá-la do serviço. 

Posteriormente, esse conflito se materializa através de outra empregada que vem para 

ajudar Cleusa, de modo que não se trata de vilanizar a patroa, mas de focar a razão 

mercadológica por trás dessas relações. Ainda que seja uma relação de anos, dentro do 

ambiente doméstico, o que impera é a conveniência, a eficiência e a produtividade. 

Há, no entanto, uma oposição entre a ação de Dênis, que requisita o contato 

visual no momento em que interrompe o mal que praticava e deixa fugir o motorista, 

expressão que busca a franqueza do olhar para interromper o teatro de um sequestro – 

Dênis empunha sob a roupa uma arma que não tem – e a ação da patroa de Cleusa, que, 

após ser servida pela empregada convida: “senta aí Cleusa”. Cleusa de pronto estranha e 

teme o pior vindo de um gesto aparentemente amistoso. Aqui, o pedido de aproximação 

e contato tem objetivo oposto, serve à dissimulação que humaniza o ato deliberado da 

demissão. As requisições da patroa no início do filme e de Dênis ao fim do filme estão 
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invertidas. Não só muda o polo que ocupa quem faz o convite, antes a patroa agora o 

empregado, como isso implica uma mudança no valor moral da ação. A patroa adere à 

convenção, age no nível das aparências, de modo a manter os mascaramentos de uma 

relação desigual e problemática, que mantém Cleusa na invisibilidade da qual reclama o 

motociclista e que ignora a pessoa, a individualidade por trás da empregada. Seu teatro 

do bem esconde o mal por detrás. 

Dênis, por sua vez, passa a agir no nível da verdade, interrompe a encenação 

melodramática cujo papel de vilão ele bem sabe desempenhar e retira o capacete para 

estabelecer um contato do olhar, instância da verdade. Com isso, trocam-se os papéis e 

ele deixa de ser o vilão, que também passa a ser o papel do “playboy”. Seu teatro do mal 

esconde o bem por detrás. Esse jogo de oposições serve à explicitação de valores 

ocultos nos conflitos e na relação das personagens, valores que, segundo o caráter 

metafórico do melodrama e a própria visão que o filme faz da sociedade, aludem à 

existência de uma moralidade relacionada ao conflito social e à oposição entre classes. 

De forma sutil, o filme coloca o marginal como vítima de uma ordem social injusta, e se 

o cidadão de posses não é diretamente responsabilizado pelo sofrimento do marginal, 

ele é cobrado moralmente por sua indiferença. 

A relação dentro-fora como construção da marginalidade, com as dimensões 

do risco e da contenção, também pode ser observada com relação a Dinho e Dario. Há 

um plano que se repete por duas vezes no filme, no qual a câmera se posiciona atrás do 

patrão de Dinho em seu escritório, e acompanha com um movimento da esquerda para a 

direita a observação que ele faz dos acontecimentos do lado de fora. Na primeira vez, 

ele observa a passagem de Dênis pelo posto, que tentara conseguir combustível de graça 

com o irmão; na segunda, acompanha com o mesmo movimento a saída do assaltante 

que roubara o dinheiro de Dinho (55 a 57). Dinho está do lado de fora, exposto aos 

perigos da rua e à observação vigilante do patrão em seu escritório, de modo a ressaltar 

a imagem que se faz do marginal como alguém sob suspeita, uma ameaça iminente. 

Porém, o filme elabora sua defesa ao colocá-lo como vítima, tanto da violência urbana 

quanto do preconceito do patrão. Dinho também está em constante espera, marcada 

pelos carros que passam e que ele observa na expectativa de realizar um atendimento. 

As cenas de Dario fora de campo e no banco estabelecem a mesma relação de espera e 

contenção: a vontade de jogar, de lutar pelo seu lugar, e o impedimento que se coloca 

tanto no tempo, pela duração da partida, quanto pela generalidade de sua condição, 

comum a milhares de outros garotos. 
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A utilização estética do espaço também opera a opressão da personagem 

marginal através do contraste de dimensões entre as construções urbanas e o corpo dos 

atores. Disso é exemplo a imagem de Cleusa na janela do prédio (49), assim como a 

caminhada de Dinho até a casa de irmã Rosa, personagem que virá a testar a sua fé (58). 

A frustração e o desengano de Dario com seu sonho por diversas vezes é traduzido em 

imagens que apequenam a personagem diante da imensidão da cidade, como quando 

volta da primeira peneira da qual é dispensado (59) e quando retorna da festinha com os 

amigos do filho da patroa de sua mãe. Nesse último caso, a opressão do espaço tem 

ainda outra possibilidade de interpretação, pois está em clara oposição ao momento em 

que a personagem se dirigia ao local da festa. Na ida, de carro com os conhecidos, o 

plano da rua a mostra movimentada, cheia de outros veículos e a cena é tomada pela 

música animada que toca no carro dos garotos; já na volta de Dario está a pé, a rua está 

deserta e o silêncio impera na faixa sonora (60 e 61). Tal oposição está inserida numa 

sequência que apresenta a relação dos três irmãos mais velhos com o sexo e conota a 

frustração de Dario diante da promessa do colega de que a droga que consumiriam era 

“gozo garantido”. Mais tarde, na festa, os casais se formam entre os amigos do filho da 

patroa, entre pessoas da mesma condição social, e Dario resta sozinho, à margem do 

desenrolar da festa, a qual abandona e vai embora.  

 

 

55 – 57 – O olhar vigilante e a desconfiança 

que expõem o preconceito de classe camuflado 

na relação patrão (dentro) – empregado (fora). 
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58 – 61 – As personagens apequenadas em seus percursos. A opressão e a fragilidade da 

condição marginal figurada no espaço urbano. 

 

No caso de Dênis a frustração sexual vem coroar uma série de outras 

frustrações por que a personagem passa ao longo da narrativa: enquanto pai, por sua 

ausência e pelo filho que não o reconhece; enquanto filho, quando sua mãe descobre 

que ele lhe deu uma bolsa roubada; e, finalmente, enquanto homem quando é oprimido 

pela colega de serviço durante o ato sexual. As consecutivas frustrações que aniquilam 

os papéis sociais de Dênis figuram a condição de castração provocada pela 

marginalidade. O marginal no filme é impotente, não penetra os espaços almejados, não 

transforma, vive ciclos e rotinas sem previsão de mudança, portanto tem campo de ação 

dramática reduzido, reforçando o caráter de latência da narrativa e ao mesmo tempo 

dotando a própria noção de marginalidade de uma pulsão reprimida, que encontra 

manifestação simbólica no insucesso das personagens em realizar o ato sexual. Para 

Dinho, que é provocado nesse sentido pela companheira do irmão, o sexo é desde 

sempre uma proibição, moral e religiosa. Sua incapacidade em resistir à tentação leva-o 

a se masturbar, pelo que se culpa e pede perdão a Deus no dia seguinte. Dênis é 

surpreendido e oprimido na relação sexual; Dinho recrimina e reprime seus próprios 

desejos; e Dario sequer vislumbra um objeto de desejo, cai fraco e desfalecido ao final 

da sequência, não pela prostração posterior ao gozo, mas exaurido pela longa caminhada 

até sua casa e pelo efeito colateral das drogas que não cumpriram com sua promessa, 
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condição que coloca o marginal como alguém sob o desengano de um porvir sempre 

adiado. 

 

 

Esclarecimento e o melodrama da consciência 

 

“Até quando te esquecerás de mim senhor? Até quando esconderás de mim 

o teu rosto?” As perguntas do salmo que Dinho lê para irmã Rosa expressam uma 

angústia comum a todos no filme, mas, pelo caráter religioso, têm um significado 

especial para Dinho. Para ele, assim como para Dario, o tempo passado possui carga 

dramática. No caso de Dario, a idade e o acumulado do tempo tornam distante a jornada 

de salvação pelo sonho infantil; e no caso de Dinho, é o contraste de posturas que seu 

aclamado “encontro com Jesus” estabelece com seu passado “nas quebradas” que 

conferem à personagem a dimensão melodramática e o caráter metafórico que relaciona 

sua ambivalência à reflexão sobre a marginalidade. Tendo encontrado Jesus e mudado 

de vida, Dinho estabelece um contraste com seu passado e com a imagem que os outros 

têm dele, como expressam as frases de seus ex-companheiros: “uma vez da quebrada, 

sempre na quebrada”; e de sua mãe: “santo do pau-oco você! Eu te conheço Dinho, eu 

sei muito bem a trabalheira que você já me deu nessa vida”. 

A dualidade da personagem é apresentada na instância formal quando ele 

chega de um culto, e, do quintal, ouve os gemidos e sons de Dênis e sua colega de 

trabalho, que namoram no sofá. Tentado, Dinho para diante da porta iluminada e hesita 

(62). Olha para a janela escura ao lado da porta e não resiste, vai do claro ao escuro ao 

se aproximar silenciosa e vagarosamente para espiar o casal na intimidade (63). 

Enquanto observa, seu rosto fica dividido, metade iluminado, metade no escuro, 

tradução em luz e sombra do contraste entre seu passado e seu presente, entre seus 

desejos e suas determinações. Enquanto Dinho observa, Reginaldo chega da rua e 

avança sem rodeios pela porta sob a luz (64). Dinho entra em seguida e, apesar do 

constrangimento de todos, se demora tentando prolongar com conversas deslocadas a 

fruição do momento a dois, abruptamente interrompida pela autenticidade de Reginaldo, 

altiva e infantil: mais uma vez, um contraponto às atitudes das demais personagens. 
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As determinações de Dinho estão em confronto com o que esperam dele, e 

suas aspirações espirituais contrastam com a urgência material que o rodeia. Enquanto 

espera de Deus uma resposta milagrosa, a realidade o oprime através dos próprios 

desejos e das intempéries do cotidiano, às quais ele se encontra exposto. O contraste das 

emoções, tanto no culto, em que ele chora e canta afetadamente, como quando agride o 

patrão enfurecido, são os recursos melodramáticos do excesso que deixam clara a 

polarização entre devoção, fé e espera; e revolta, ímpio e ação. Dinho se encontra no 

que é contraditório na fala do pastor que prega: “necessidade é a vontade dos homens, e 

fé é a vontade de Deus”. A separação entre a lógica religiosa e a lógica material, 

característica da modernidade, permite expor através de Dinho, dada a sua condição 

social, a oposição entre a resignação com uma vida simples e regrada e a revolta com as 

injustiças, a desigualdade e a pobreza. O patrão e irmã Rosa são as personagens que 

materializam as dificuldades de Dinho em se manter íntegro num modelo de 

comportamento tanto no campo social quanto no campo religioso. 

 No caso do patrão, os desdobramentos da ação levam à revelação daquela 

tensão “entre classes” que citamos anteriormente. O assalto sofrido por Dinho no posto 

de gasolina expõe a desconfiança e a desigualdade que se camuflam sob a 

funcionalidade da relação patrão e empregado. Caminha-se rumo ao acting out em que o 

patrão verbaliza de forma extenuada os termos daquele arranjo social: necessidade, 

impessoalidade, desconfiança e intolerância. A revelação da verdade por trás do 

“trabalho digno e honesto”, em que os gritos de “eu sou um homem de bem” não calam 

as acusações de um patrão insensível, significam, para Dinho, no terreno da 

62 – 64 – Luz e sombra conotam a polarização 

moral de Dinho; A autenticidade de Reginaldo 

desenha sua diferença diante das demais 

personagens. 
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necessidade, a ruína de um modelo de comportamento que o afastava do passado “nas 

quebradas”. No caso da irmã Rosa, a sucessiva inoperação de um milagre significa a 

ruína do modelo de abnegação e espera que, no terreno da fé, também se opunha à sua 

história pregressa. 

Assim como Dinho se afasta do posto após o confronto com o patrão (65 e 

66), ele também se afasta da reunião de batismo em que confronta o milagre inexistente 

ao arrastar irmã Rosa de dentro d’água (67 e 68). Esse duplo confronto e 

reconhecimento da personagem, ambos seguidos de um isolamento, operam a 

transferência de um melodrama externo para o melodrama da consciência, como expõe 

Peter Brooks na análise da obra de Henry James (1995, p. 157). Dinho não é um polo do 

conflito, mas condensa em si, através de seu passado e seu presente, a polarização que 

demanda escolha. Anulados os campos da religião e do trabalho que embasavam sua 

transformação pessoal, o conflito entre resignação e revolta permanece, posto pela 

própria realidade. Resta a Dinho a possibilidade de escolha, uma escolha pessoal e 

consciente, cujas bases, no contexto da marginalidade contemporânea, não podem ser 

dadas pelo trabalho nem pela religião. Linha de Passe não tematiza a religião, alinha-se 

ao conceito de imaginação melodramática ao localizar na vida material e cotidiana os 

parâmetros e as variáveis que definem a moralidade implicada em nossas ações, 

representando a fé e a religião, em seu anseio de postular uma moralidade unificadora e 

universal, em termos pessoais, como uma escolha ou inclinação individuais. No caso de 

Dinho, tanto a religião como o trabalho são os meios de manifestação de uma oposição 

que define sua condição de existência no mundo e através da qual a personagem adquire 

consciência do seu livre arbítrio. 

 

O marginal em Linha de Passe não é o bem nem o mal, ao contrário: a 

construção melodramática de sua condição o coloca como um sujeito em situação 

limite, que se equilibra na linha tênue que separa esses dois campos de ação. Pela 

condição de privação e opressão ele é testado em sua potencialidade heroica tradicional, 

na qual suportaria o sofrimento com a certeza de manter-se moralmente nobre, e 

também é testado pela mesma condição em sua possibilidade de ação violenta, 

ressentida. Que tanto Dinho, como Dênis, e até Dario com a falsificação de seu 

documento, incorram em atitudes reprováveis aos olhos da lei e da ética, mas que 

nenhum deles, apesar dos finais inconclusos, sinalize uma adesão à violência ou à 

revolta como modelo de ação, é a tática de que o filme se utiliza para retirar do marginal 
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a responsabilidade pela violência social. O trânsito das personagens entre os dois polos 

e o filtro da consciência externalizam suas opções e motivações, de modo que o 

marginal passa a ser visto como um sujeito inserido num contexto específico, num 

campo de forças opostas. A responsabilidade individual não se esvai, mas as 

configurações externas e a condição do indivíduo ganham peso na avaliação e na 

justificativa da ação violenta, até pelo encaminhamento que o filme faz da intriga de 

modo a propiciar a identificação do público. 

 

 

 

O final dessas três personagens as isola do contexto em que estavam e no 

qual se desenvolveram durante todo o filme. Dinho se afasta dos companheiros da igreja 

no batismo; Dênis vai para um descampado, dentro de um carro, não na moto, e longe 

das ruas, onde chora após confrontar o “playboy” e encenar o papel de bandido; e Dario, 

quando bate o pênalti no último minuto do jogo, é isolado pelo foco da câmera e pelo 

silêncio que distancia o som ambiente; além disso, a própria expressão da personagem 

se afasta daquele contexto: ao contrário dos outros jogadores, ele não comemora o gol, 

sua expressão é pesada e séria. Esses são momentos em que o filme busca garantir a 

metáfora que o melodrama requisita, transferindo para a consciência das personagens o 

conflito de valores implicado nas situações dramáticas que protagonizam. 

A expressão fechada de Dario no momento do gol relativiza a ideia de um 

final feliz no qual a personagem consegue seu objetivo nos últimos momentos do filme, 

65 – 68 – Confronto e isolamento: o melodrama externo elabora o melodrama da 

consciência que requer uma escolha ética individual. 
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caso em que a alegria e a comemoração levariam ao lugar comum de um melodrama 

que tem na vitória e na recompensa do herói um fator de consolação e de fechamento 

das questões. Aqui, o contraste entre a situação e a emoção da personagem efetiva um 

estranhamento que não conclui o drama da personagem, pois como o filme reitera desde 

o princípio, o marginal é alguém sob ameaça, em risco constante. Ao final, os três 

irmãos demonstram atingir uma espécie de esclarecimento, no qual se tornam 

conscientes do modus operandi da sociedade e internalizam a responsabilidade por seus 

atos e pelo comando de suas vidas. O movimento que vai do melodrama externo para o 

melodrama interno (do conflito com o outro para o conflito da consciência) é 

simultâneo ao movimento contrário que transfere do interno para o externo (da 

personagem para o meio) a motivação da ação violenta, o que é manifestação do caráter 

metafórico do melodrama. À medida que a personagem internaliza a oposição e os 

valores em jogo e lhe é possibilitado um posicionamento e uma escolha consciente, se 

tornam externos os fatores que determinam as opções. A pobreza, a opressão do 

trabalho e o não milagre estão dados, são a realidade sobre a qual Dinho precisa decidir 

como agir. O mundo é trágico, contraditório, mas ele não precisa sê-lo.  

Outro exemplo disso tem-se na oposição que se faz através da montagem 

alternada na sequência em que Dênis realiza um roubo nas ruas enquanto assistimos à 

sua ex-namorada abrir o envelope com dinheiro que ele lhe deixou. Temos aí a 

explicitação da oposição entre a motivação da personagem: prover o sustento da família, 

ação indubitavelmente inserida no campo do “bem”; e o meio encontrado para fazê-lo: o 

roubo, ação ilegal e criminosa que, pela violência e sujeição de um terceiro, é 

reconhecidamente localizada na esfera do “mal”. Portanto, fica para o espectador a ideia 

do marginal como alguém em conflito de interesses, oprimido por forças sociais que o 

encaminham para comportamentos criminosos e violentos. 

Mas o que faz Linha de Passe um melodrama é que ele não para aí, na 

contradição ou no impasse. Para que seu discurso se complete e para que haja uma 

valoração moral em favor do marginal, é preciso que essa oposição venha à consciência 

do sujeito. Quando Dênis sequestra o motorista do carro, ele se emociona e questiona a 

própria atitude diante do medo que se vê provocando no outro. Ao ver-se na condição 

de algoz, diante do playboy que vilaniza, Dênis atinge a consciência de sua contradição. 

Aí se dá a sofisticação de um melodrama que internaliza a polarização na consciência da 

personagem. O filme interrompe aí a narrativa, desobrigando-se de conclusões e 

fechamentos explícitos no nível diegético, mas o próprio teor da cena (dessa e das 
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outras que se alternam na sequência final) e a expressão das personagens indicam uma 

resolução pessoal diante do esclarecimento obtido: satisfação para Dinho, alívio para 

Dario e arrependimento para Dênis, resoluções que, por alternarem-se com Reginaldo 

dirigindo o ônibus e com as contrações do parto de Cleusa, sinalizam superação e 

renascimento. 
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CONCLUSÃO 

 

Além das observações feitas durante a análise dos filmes, convém 

avaliarmos, ao final desse percurso, a relação que os filmes constroem entre a 

marginalidade e a violência; o modo como os filmes representam o uso da violência por 

parte do marginal e em que medida a estruturação melodramática da obra influi na 

valoração das personagens e da própria ação violenta. Ambos os filmes retratam 

personagens desajustadas, de algum modo excluídas dos ideais e benefícios do 

desenvolvimento; elas estão em constante luta ou esforço para garantir a própria 

sobrevivência no ambiente hostil, frenético e perigoso de uma metrópole como São 

Paulo. 

Pudemos observar que Pixote tem um objetivo muito mais claro com 

relação ao marginal, visa à sua humanização. Ao eleger os meninos de rua e o menor 

infrator como protagonistas, obriga-se a justificar a ação delinquente e, para tanto, opõe 

aos menores uma força policial repressora, violenta e criminosa, de modo a representar 

o marginal como uma vítima. Assim, o filme adquire uma aura pessimista, pois foca 

uma relação baseada na violência institucionalizada, onde a resposta a toda ação 

violenta é mais violência. O ponto de escape do filme é a subjetividade das personagens. 

Passando por questões relacionadas ao afeto e à integridade familiar, Pixote reforça a 

intenção de justificar a delinquência ao representar o marginal como um sujeito carente, 

material e afetivamente. A desintegração da família corrobora o comportamento 

violento e ressentido de diversos personagens.  

Uma vez que as relações sociais que aparecem no filme são todas baseadas 

no uso da violência, seja na primeira parte no reformatório, seja na segunda, na relação 

dos meninos com outros criminosos, o filme procede a uma diferenciação do uso da 

violência que tem por objetivo inocentar o menor carente da condenação moral e da 

identificação com o mal. Assim, o marginal em Pixote age por necessidade e em 

legítima defesa, ao passo que aqueles que o oprimem fazem um uso deliberado da 

violência com vistas a obter vantagens pessoais, a manter sistemas corruptos, e alguns, 

ainda, por mero prazer. A violência do marginal é uma reação à opressão do mundo, 

longe de ser uma elaboração e um modo de enfrentamento diante das opressões sociais, 
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distante de um caráter questionador e revolucionário, a ação violenta é um grito de 

socorro camuflado. 

Babenco oferece ao olhar da sociedade aquilo que ela não vê no seu dia a 

dia, numa tentativa de redimir da condenação aqueles que são vistos apenas quando 

apelam à violência e ao crime, no único momento em que, na realidade, podem romper 

o anonimato da opressão e da marginalização. A violência, o ataque, é o marginal se 

oferecendo ao olhar de uma sociedade que o ignora, dando a ver de forma histriônica, 

explosiva, a sua situação entre a busca do reconhecimento e sua constante ocultação 

pela sociedade. Assim, a violência do marginal é melodramática; é, como diz Ismail 

Xavier, teatro do mal que o delinquente encena para a sociedade expondo um conflito 

edipiano. 

Em Linha de Passe, esse mesmo cenário se desenha, como vimos, em 

personagens como Dênis e Dinho. No entanto, o filme de Walter Salles avança em sua 

aproximação com o marginal e procura representar sua relação com a violência a partir 

da consciência da personagem. Em Pixote, as personagens agridem, roubam e matam 

quase que mecanicamente, pois que se desenvolvem de forma superficial, sem que o 

filme aprofunde sua subjetividade; eles agem enquanto tipos, engrenagens do sistema de 

reprodução da violência. Já em Linha de Passe, a ação violenta, quando acontece, é uma 

resolução da personagem, como no caso de Dênis, ou um impulso em constante 

negação, como no caso de Dinho, para quem a ação violenta do passado se expressa de 

forma súbita, com força acumulada, diante das opressões do presente.  

Desse modo, Linha de Passe encaminha a superação do ressentimento e da 

ação desmedida, inconsequente e autodestrutiva que caracteriza as personagens de 

Pixote e de toda uma fatura do cinema nacional dos anos 90, como apontou Ismail 

Xavier. O melodrama da consciência levado a cabo pelo filme expõe de forma mais 

clara, tanto para o espectador quanto para a própria personagem, os contornos e as 

contradições de sua condição marginal, os valores em jogo diante de suas atitudes e dos 

conflitos que se lhes colocam no dia a dia. Isso permite a Dênis e Dinho a reflexão sobre 

as próprias ações e encaminha uma resolução e um posicionamento consciente diante do 

mundo, decisões que o filme pode sugerir, mas evita defini-las. A violência, aqui, passa 

pelo crivo da consciência, pela valoração moral da própria personagem; ela perde 
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aquele caráter involuntário, quase espasmódico, que se verifica com relação ao marginal 

em Pixote. 

A respeito da relação que se estabelece nos filmes entre a marginalidade o 

melodrama e atentos às argumentações precedentes sobre os condicionamentos da 

linguagem clássica e o imperativo da valoração moral característica do melodrama, o 

que se pôde observar nos filmes analisados foi a incapacidade de discutir a questão 

social em suas fundações estruturais. Compreende-se que isso não se coloca como um 

objetivo dos filmes, mas observa-se que cada um toma caminhos distintos que acabam 

por ter o mesmo resultado com relação a isso: enquanto Pixote, mais afeito às 

polarizações do melodrama canônico, personifica os valores em jogo e a marginalidade 

se torna uma relação entre opressores e vítimas, encarnados na polícia e no pobre; Linha 

de Passe foge à personificação e consegue representar a marginalidade como fenômeno, 

cuja polarização melodramática se constrói a partir da desigualdade social, opondo, de 

forma mais sutil, ricos e pobres. Se o primeiro personifica e faz um retrato muito 

localizado do problema, o segundo despersonaliza e adquire um caráter muito 

abrangente. Ambos os filmes fazem uma apreensão do mundo, sem questionamentos ou 

explicações, diante da qual Pixote procede à valoração das ações das personagens e 

promulga uma condenação coletiva ao se utilizar dos papéis primários de mãe e filho 

para denunciar a corrosão social. Linha de Passe faz uma sutil valoração das ações, 

expondo a corrosão na denúncia que faz do individualismo e da indiferença reinantes, 

mas evita o caráter afirmativo de Pixote e confessa suas incertezas na ausência do 

desfecho e na rarefação da narrativa. 

Diante disso, cabe questionar a fertilidade da representação dos problemas 

sociais a partir das formas melodramáticas. Não estaria essa imaginação limitada a 

dicotomizar a realidade, perdendo assim a possibilidade de provocar reflexões mais 

ricas? Linha de Passe é um filme sofisticado, não adere a discursos fáceis, trata com 

sutileza questões como o futebol e a religião, sem demagogismos ou condenações. É um 

filme de discurso responsável e de efeitos interessantes. A sofisticação da linguagem 

que se verifica em Linha de Passe com relação a Pixote dão mostras dos ganhos e 

avanços que a manipulação do código oferece à representação, noção central das 

experiências do cinema moderno. Assim, cabe questionar quão mais longe iria Linha de 

Passe em sua discussão sem deixar de ser um melodrama; o quanto a ideia de uma 

imaginação melodramática sobreviveria a despeito da linguagem clássica 
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cinematográfica sobre a qual se desenvolveu desde os melodramas do século XIX. Ao 

que aparenta, a polarização em termos valorativos estaria condicionada ao dialogismo 

originário do drama, afirmação cuja verificação ou refutação carece de um outro estudo 

com novos objetos de análise. 
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