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MACHADO DE ASSIS À LUZ 

DO CINEMA DE SÉRGIO BIANCHI: 
O ESPAÇO EM MOVIMENTO

Sérgio Vicente Motta

Os filmes de Sérgio Bianchi têm uma raiz machadiana, instau-
rada desde A causa secreta, de 1994, o mesmo título de um conto do 
escritor, passando por Quanto vale ou é por quilo?, de 2005, também 
baseado em outro texto do autor. No restante da obra, mesmo não 
tendo esse apoio mais explícito, é possível identificar um rastro de 
violência apontado por Machado nos subterrâneos do homem e da so-
ciedade brasileira, que o diretor traz à tona para retratar criticamente 
aspectos que persistem “cronicamente” nas malhas dessa sociedade.

Pode-se dizer que Sérgio Bianchi elege um tipo de leitura na 
obra machadiana e faz dela um meio de “reler” as contradições, os 
mecanismos de empenho, dominação e exploração que permeiam 
as relações de nossa sociedade contemporânea. Os seus filmes, na 
singularidade de sua estética e consistência artística, têm autonomia e 
se apresentam como uma das vertentes mais criativas e expressivas do 
cinema brasileiro moderno. Mas vê-los também por meio desse diá-
logo estabelecido com a obra de Machado é uma maneira de buscar 
algumas linhas temáticas e formais inspiradas pela literatura, que são 
trabalhadas e desenvolvidas em seus filmes. Uma delas, sem dúvida, 
é a permanência de traços absorvidos pela nossa sociedade escravis-
ta, que ainda não se apagaram; ao contrário, ganharam expressões 
próprias, num processo perverso de metamorfoses flagradas em seus 
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filmes. Familiarizados no convívio cotidiano, esses ecos dos porões 
da escravidão estão incorporados ao corpo social como a sombra do 
passado que a luz do seu cinema quer ressaltar.

É esse o vínculo principal que liga o conto “Pai contra mãe”, pu-
blicado por Machado em 1905, ao filme Quanto vale ou é por quilo?. 
Como o passado ainda vive no presente é um caminho de leitura 
para o filme, que, ainda, realça, no seu diálogo profundo com a obra, 
aspectos da literatura de Machado do ponto de vista da sua escritura e 
da crítica social. É este o objetivo deste texto: apontar como Machado 
sugeriu uma possibilidade de deslocamento no tempo e espaço de 
uma estrutura social, que o diretor captou, deu forma e consistência 
na sua arte cinematográfica um século depois. 

Levantaremos, como ponto de partida, alguns aspectos da com-
posição do conto e de suas implicações temáticas que dialogam com 
o filme nessa intermediação de um sistema e linguagem para outro 
meio de comunicação e expressão.

“Para pôr ordem à desordem”

No texto de Machado, podemos destacar duas partes, de acordo 
com os seus núcleos temáticos e a sugestão de certas características 
discursivas. Uma, constituída pelos cinco primeiros parágrafos, trata 
dos “ofícios e aparelhos” legados pela instituição da escravidão. Por 
ser de teor descritivo, simula um discurso histórico com função do-
cumental. A outra conta a “história de uma fuga”, dramatizando a 
institucionalização de um desses ofícios, o capitão do mato. Mas tudo 
é ficção e, mais do que contrastar dois tipos de gêneros discursivos, 
um de aparência histórica e outro marcadamente ficcional, o texto 
promove uma ligação entre eles, por meio de um fio enunciativo de 
primeira pessoa, que atua nos dois blocos para fazer aflorar toda a vio-
lência subjacente com a aparência de um processo “quase” natural. 

A aparência documental do primeiro bloco também contrasta um 
tom narrativo sério – dada a gravidade da violência implicada no uso 
dos “aparelhos” – e irônico, com a intromissão do comentário da voz 
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de primeira pessoa, que faz resvalar o dramático da situação para o 
cômico das falsas conveniências morais e religiosas: “A máscara faz 
perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. [...] 
Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar [...] e aí ficavam 
dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas” (Assis, 
1998, p.483). Ou seja, os fins justificam os meios. Entre a aplicação 
da violência e a sua justificativa, abre-se uma fenda – os olhos da 
máscara de tortura – por onde se infiltram os olhos do leitor para ver 
dentro e fora dela, dessa instituição (a escravidão), que se colou ao 
corpo da sociedade brasileira, num determinado tempo foi arranca-
da, mas cujas marcas jamais foram apagadas. É assim, na soldagem 
dessa duplicidade de dois contrastes, que o texto se costura dialeti-
camente, à maneira como a desordem do corpo social se conforma à 
ordem da máscara para produzir a síntese da mistura: “Era grotesca 
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança 
sem o grotesco, e alguma vez o cruel” (ibidem). A ironia do narrador 
trabalha no mesmo compasso da ordem social. Funde a violência da 
denúncia à aparência de normalidade no comportamento social: “Os 
funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas” (p.483).

O que pode quebrar essa ordem social – outra fissura na estru-
tura que começa a se desenhar, formada pelo torturador, o produtor 
do instrumento de tortura e o torturado – é a “fuga” do escravo. 
Essa é a causa principal que justifica tanto o uso dos “aparelhos” 
quanto os “ofícios” que ela gera. Para evitar a fuga, entram mais 
dois instrumentos: o “ferro ao pescoço” e o “ferro ao pé”. Como diz 
o narrador: “Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo 
oficio” (p.483). Ou seja, nessa ironia disfarçada com uma aparência 
de naturalidade, o tema da fuga vai puxar o motivo da captura, o 
verdadeiro ofício que a instituição da escravidão gerou e que o nar-
rador quer destacar.

Assim, depois de mostrar as várias perspectivas de fugas, essa 
parte é dedicada a justificar, sempre ironicamente, o novo ofício le-
gado, seja pela “nobreza” de sua função social reguladora – “por ser 
um instrumento de força com que se mantêm a lei e a propriedade” –, 
seja pela necessidade social ou aptidão individual: “a pobreza, a 
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necessidade de uma achega, a inaptidão para os outros trabalhos, o 
acaso, e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra 
via, davam o impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr 
ordem à desordem” (p.484).

“A história de uma fuga”

A outra parte, a “história de uma fuga”, funcionando como uma 
contrapartida irônica de um acontecimento histórico, torna-se a 
história de uma caçada. Nesse deslocamento, o foco sai do lugar 
ocupado pelo escravo (a caça) e dirige-se para o território do pegador 
de escravos fugidos (o caçador), gerando, em relação ao ponto de 
partida representado pela casa do senhor de escravo, uma “terceira 
margem” na configuração social colonial. As relações entre esses 
três vértices instauram uma estrutura triangular dinamizada por um 
mecanismo dialético. A partir das relações de tensão entre os polos 
anteriormente constituídos, formados pelo “senhor de escravo” e o 
“escravo”, surge o elemento que os liga, complementa e os sintetiza: 
o “caçador de escravos”. Essa representação, esquematizada em uma 
estrutura triangular e impulsionada por um mecanismo dialético, será 
tomada como o fio condutor da análise da narrativa fílmica proposta 
por Sérgio Bianchi a partir desse conto de Machado de Assis. Por 
ter um papel fundamental e sugerir as suas principais vias temáticas, 
essa parte será analisada com mais detalhes. 

Esse bloco textual, ágil e direto, começa anunciando o “ofício” 
escolhido pelo personagem principal e a consequência da escolha: 
“Cândido Neves – em família, Candinho, – é a pessoa a quem se liga 
a história de uma fuga, cedeu à pobreza, quando adquiriu o ofício de 
pegar escravos fugidos” (p.484). Não bastasse a concentração irônica 
nos nomes (oficial e familiar) e no sobrenome, em relação à violência 
que o conto prepara a uma escrava negra, a ironia do narrador, agora, 
no discurso que se assume narrativo, permuta aquela pele de naturali-
dade por uma roupa de “malandragem” disfarçada em “caiporismo”: 
“Tinha um defeito grave esse homem, não agüentava emprego nem 
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ofício, carecia de estabilidade; é o que ele chamava de caiporismo” 
(p.484). Essa metamorfose do discurso, do efeito histórico mais tenso 
ou “oficial” para o efeito de liberdade ficcional, em sintonia com a 
natureza do personagem (“Cândido quisera efetivamente fazer outra 
coisa, não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de 
ofício; seria um modo de mudar de pele ou de pessoa”), mostra como 
ele troca a formalidade de várias oportunidades (tipógrafo, caixeiro, 
fiel de cartório, contínuo de uma repartição, carteiro, entalhador) pela 
informalidade do ganho fácil, rápido e descompromissado.

 Seguindo um andamento cômico, impulsionado pelo “riso” fácil 
e o motivo do casamento, a fábula cuida de juntar os três personagens 
principais desse núcleo narrativo: tia Mônica, a sobrinha Clarinha e 
seu futuro esposo, Candinho. Com a ironia e destreza do narrador, 
inclusive para se opor à falta de habilidade do personagem, a narração 
acompanha a agilidade e o tom da narrativa: “O encontro deu-se em 
um baile; tal foi – para lembrar o primeiro ofício do namorado – tal 
foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e 
pior brochado” (p.485).

Logo a seguir, em sintonia com as metamorfoses do personagem, 
o discurso aproxima-se do trágico, o qual, do fundo de sua morada, 
começa a espreitar a família. O elemento deflagrador é o desejo de 
um filho, apesar da não concordância da tia: “Um dia, porém, deu 
sinal de si a criança; varão ou fêmea, era o fruto abençoado que viria 
trazer ao casal a suspirada ventura. Tia Mônica ficou desorientada, 
Cândido e Clara riram de seus sustos” (p.486). O riso puxa a tristeza, 
sua sombra, que logo é apontada pela tia: “– Vocês verão a triste vida, 
suspirava ela” (p.486). Assim, destravada pela falta de um ofício, a 
roda da fortuna irrompe e só tem como possível resistência a incerta 
ocupação de Candinho: “– Sim, mas lá vem uma noite que compensa 
tudo, até de sobra. Deus não me abandona, e preto fugido sabe que 
comigo não brinca; quase nenhum resiste, muitos entregam-se logo” 
(p.487). Agarrado à “esperança como de capital seguro”, Candinho 
assume de vez o ofício: “Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um en-
canto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia 
força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda” (p.487).
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Se não aprendia a “compor”, sabia ler com precisão, em nova 
correlação do personagem com o narrador: “Cândido Neves lia os 
anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha 
boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, 
gastava pouco tempo para achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo” 
(p.488). Porém, um dia os lucros entraram a escassear e, no dizer do 
narrador, “como o negócio crescesse, mais de um desempregado pe-
gou em si e numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à 
caçada” (p.488). A situação financeira fica cada vez mais complicada 
à medida que aproxima a data do nascimento da criança, e o narrador, 
jogando com o desespero da família, afinal revela o conselho que lhe 
“custa escrever”: “Foi na última semana do derradeiro mês que a 
tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à 
Roda dos enjeitados” (p.489).

A roda da fortuna pode deter a roda dos enjeitados? Esse é um 
embate entre a ficção, que pode encaminhar suas soluções para as 
malhas do destino, e a história, que intervém para detê-la com as 
garras do poder social. Por isso, na ficção, agora começa o drama 
representado pela disputa entre a vida e a morte, cujo desfecho trágico 
terá como fiel da balança o peso social. É o que se vê com a cena da 
“caçada”, tramada a partir da fuga de uma escrava e o retorno à casa 
do proprietário.

Para representar o primeiro movimento, da casa à rua, Machado 
coloca ironicamente, para viver na pele o papel de vítima do sistema, 
o próprio Candinho, que se vê ameaçado pelo credor (“– Cinco dias 
ou rua! Repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo”) e é 
salvo, a princípio sem o saber, pelo empenho da tia e pelo obséquio do 
“favor”: “Postos fora de casa, passaram ao aposento de favor, e dois 
dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme, e a tristeza 
também. Tia Mônica insistiu em dar a criança à Roda” (p.491).

A roda fica na Rua dos Barbonos, e o drama, levado às ruas, é 
encaminhado pela ironia dos seus nomes (“rua do Parto e da Ajuda”), 
pois é justamente da “ajuda” pelo “parto” frustrado no aborto que 
Candinho será pai e Arminda impedida de ser mãe. Arminda é o 
nome da escrava fugida, cujos dados estão no cartaz que Candinho 
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lê na “rua da Ajuda”, quando conduz, contrariado e como última 
esperança, o filho recém-nascido à roda dos enjeitados. Sem outra 
saída, a não ser afrouxar o passo, entra na “rua da Guarda Velha”, 
passa “por um dos becos que ligavam aquela à rua da Ajuda”, quando 
vê a mulata fugida: “Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por 
não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta; digamos 
enorme” (p.492). A intromissão do narrador é uma forma de alerta 
para o que está indicado. Ao analisar a emoção do personagem, para 
poder descrever a sua intensidade, recorre ao adjetivo “enorme”, 
pois é esse senso de desproporção que está em jogo. Ele liga a alegria 
de um à dor do outro, a ponte movediça que faz a mediação entre 
a superfície de uma situação social e o fosso em que se debate para 
sobreviver o seu inverso real.

Na sequência, Candinho deixa o filho na farmácia em que obti-
vera informações da escrava e, quando ela ia descer a rua “S. José”, 
surpreende-a, atando-lhe os pulsos. Apesar da súplica, propondo-lhe 
até ser sua escrava, e de dizer que estava grávida, Arminda é arrastada 
“pela rua dos Ourives, em direção à da Alfândega, onde residia o se-
nhor” (p.493). Depois de muita resistência e luta, chegam ao desfecho 
do “espetáculo” em situações opostas: “Cândido Neves guardou as 
duas notas de cinqüenta mil-réis, enquanto o senhor novamente dizia 
à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, 
e após algum tempo de luta a escrava abortou” (p.494).

O espetáculo caminha para o final, com a tragédia cedendo lu-
gar, novamente, à comédia: “O fruto de algum tempo entrou sem 
vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero 
do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo” (p.494). Em 
seguida, corre à farmácia, resgata o filho, como adverte o narrador, 
“com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco, 
fúria diversa, naturalmente, fúria de amor” (p.494). Há aí, nessa 
cena carregada de paixão, o sentimento de fúria, mas uma “fúria 
de amor”, diversa do ódio expresso um pouco antes, quando chega 
à farmácia e, não vendo o filho, ameaça “esganar” o farmacêutico, 
que havia levado o menino para dentro da casa, ao abrigo da família. 
Também diversa da fúria anterior, insuflada pela violência da luta 
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para dominar a escrava fujona. Enfim, a oposição entre vida e morte, 
que movia o drama, converte-se, agora, em uma comédia de paixões: 
amor e ódio. Como aquele, esse teatro também é dialético.

É esse fingimento de amor em uma causa egoísta que encobre 
o interesse, o ódio e o desprezo mascarados nas causas altruístas, 
configurando a verdadeira “causa secreta” que Machado quis revelar 
na estrutura violenta dessa hierarquização social. Por isso, Candi-
nho, de posse do menino, retorna para a comemoração: “Agradeceu 
depressa e mal, e saiu às carreiras, não para a Roda dos enjeitados, 
mas para a casa de empréstimo, com o filho e os cem mil-réis de 
gratificação” (p.494). É esse jogo de interesse que explica também 
o perdão de Candinho por tia Mônica, ao mesmo tempo que ela 
condena Arminda: “Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a 
volta do pequeno, uma vez que trazia os cem mil-réis. Disse, é ver-
dade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, 
além da fuga” (p.494). Do perdão chega-se à bênção, nessa cadeia 
de paixões, pois não importam os meios, já que os fins justificam 
os princípios, tanto dos fatos quanto da moral: “Cândido Neves, 
beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não 
se lhe dava do aborto” (p.494). E conclui: “– Nem todas as crianças 
vingam, bateu-lhe o coração” (p.494).

No drama a que acabamos de assistir, alguém tem que pagar 
com a morte o preço de uma vida: “Pai contra Mãe”. Na comédia 
que emerge do drama, o peso da paixão transforma o ódio em “fú-
ria de amor”, nesse “espetáculo”, cuja palavra-síntese é o adjetivo 
“enorme”. Nos círculos dessa paixão egoísta e cínica, toda a carga 
dramática e trágica dos fatos aporta na acomodação cômica da ironia 
que, embora aponte e desmascare uma relação de contradição entre 
esses fatos, não tem ainda o peso de um “sentimento do contrário”, 
a síntese do processo, que ultrapassa o patamar da “advertência do 
contrário” ou da percepção de uma contradição, onde residem a 
ironia e o cômico, e funda o seu sentido mais profundo no trágico 
e no “humor” (Pirandello, 1996, p.132). É esse “sentimento de 
uma contradição” que parece ser a “causa secreta” dos contos de 
Machado e é traduzido, aqui, em uma espécie de paixão da “fúria”, 
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um sentimento que abarca e acomoda, dialeticamente, a contradição 
entre o amor e o ódio.

Ódio racial. Ódio social. Elementos que vão embeber complexas 
relações de preconceitos na sociedade brasileira. O “outro” visto 
como mercadoria e a exploração da pobreza como produto gerador 
de riqueza são alguns aspectos temáticos que nascem das interme-
diações das arestas dessa estrutura triangular e que são reduplicados 
com pertinência nas sequências narrativas do filme coerentemente 
denominado Quanto vale ou é por quilo?. Antes de passarmos ao 
filme, é preciso explorar um outro sentido escondido na frase que 
expressa a conclusão de Candinho e finaliza o conto.

Ao dizer que “nem todas as crianças vingam”, com o bater do 
“coração” há, no comentário do narrador, um desvio vertiginoso, 
para não dizer “enorme”, de toda a implicação racional da história 
para uma solução emocional, como se o “coração” fosse a fonte de 
expressão, o que pode, se forçarmos um pouco a interpretação, nos 
lembrar de uma manifestação em estado bruto e irônica do famoso 
conceito de “cordialidade” criado por Sérgio Buarque de Holanda. 
Depois, para fixarmos no segmento da frase que pressupõe a voz de 
Candinho (“– Nem todas as crianças vingam”), podemos, primeiro, 
destacar a ambiguidade do verbo “vingar”, que, no plano social, de-
monstra todo o cinismo da dominação do mais forte sobre o mais fra-
co e suas implicações irônicas, as quais vão do plano histórico-social 
ao contexto filosófico e científico-cultural. As crianças “vingam” 
como plantas, naturalmente, como se acreditava no positivismo e no 
naturalismo da ciência e das artes. Além de mostrar mais uma vez, e, 
agora, como conclusão do conto, a maneira como a sociedade mascara 
com um véu de “naturalidade” a deformidade de sua face real.

Mas há, ainda, um outro sentido latente no verbo “vingar”, que 
remete à nomeação de todo o processo, na sua versão substantiva: 
“vingança”. Nesse sentido mais abrangente, o campo semântico da 
palavra abriga, além das possibilidades anteriormente lembradas e 
mais atreladas ao contexto do conto, um outro significado: aquele 
relacionado à “vingança” de uma “culpa”, erro ou transgressão social, 
que é reparado pela ação de um “vingador”. Esse “vingador” exerce 
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o papel que a “justiça” (ou a falta dela, como instituição) gera em 
uma sociedade hierarquizada e violenta, a qual concentra os pode-
res de toda ordem em um polo dominador e manipulador capaz de 
criar a própria “justiça” e aplicá-la por meio de seus “justiceiros”. 
Esse é um outro tema valorizado no contexto narrativo do filme de 
Sérgio Bianchi, que, conduzido pela lente da ironia, subverte todo 
o empenho altruísta de aparência pelo papel da violência justiceira. 
Para contracenar com a caridade de superfície e com a função de 
mantê-la como uma fonte de renda concreta, o filme dá ao papel de 
“justiceiro” o perfil preciso com que Antonio Candido (1971, p.25-
6) teorizou o seu correlativo social denominado “vingador”: “ignora 
a solidariedade e a igualdade, conhecendo apenas a subordinação e 
a dependência, requeridas também pelo seu espantoso sadismo”.

“Normalidade social” versus “anormalidade 
essencial”

Antonio Candido (1970, p.23), no clássico ensaio “Esquema de 
Machado de Assis”, descreveu o método de composição do escritor, 
o “tom” ou a sua “matriz formal”: “A sua técnica consiste essencial-
mente em sugerir as coisas mais tremendas da maneira mais cândida 
(como os ironistas do século XVIII)”. Ou seja, na superfície do dis-
curso, a “ironia fina”; na complicação da trama, o mundo turvo do 
subterrâneo humano1 e da sociedade – o “barro humano2.”

Assim como o “Candinho” do nome disfarça a brutalidade de que 
é capaz o personagem no plano da fábula, o “arcaísmo” do “estilo 
refinado” busca “estabelecer um contraste entre a normalidade social 

 1 Esse caminho de leitura conduzido pelo “senso do desproporcionado e mesmo 
o anormal” rumo ao “homem subterrâneo” e às suas ambiguidades, segundo 
Antonio Candido (1970, p.20), iniciou-se com Augusto Meyer, Lúcia Miguel-
Pereira e Mário Matos. Alfredo Bosi (2006, p.27-33), ao analisar essa versão 
subterrânea nas leituras do narrador humorista Brás Cubas, acrescenta, ao lado 
do papel fundamental de Augusto Meyer, a contribuição de Alcides Maia.

 2 Expressão destacada por Alfredo Bosi (2006).
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dos fatos e a sua anormalidade essencial”, sugerindo, “sob a aparência 
do contrário, que o ato excepcional é normal, e anormal seria o ato 
corriqueiro” (ibidem). Dessa maneira, trazendo novamente a justi-
ficativa da “máscara” do início do conto, podemos reobservá-la sob 
esta ótica: “Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana 
nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel” (Assis, 
1998, p.483). Ou seja, o “ato excepcional” como “normal”. E, na 
correlação seguinte, o “anormal” vira ato corriqueiro no compor-
tamento social: “Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na 
porta das lojas” (ibidem).

A relação de contrários ou de contradição é uma das chaves de 
composição machadiana, cujo segredo aproxima disfarçada e sutil-
mente uma correlação de duplicidade ou os termos de uma oposição 
num mesmo corpo, como a máscara ao rosto. Isso faz que, no dizer de 
Antonio Candido (1970, p.17-8), “sob a neutralidade aparente de suas 
histórias [...] avultam para o leitor atento as mais desmedidas surpre-
sas”. Dito de outra maneira, num plano de superfície, a “imparciali-
dade estilística” da “boa linguagem” corresponde a uma encenação 
de aparências, graças à qual “a normalidade e o senso das conveniên-
cias constituem apenas o disfarce de um universo mais complicado e 
por vezes turvo” (ibidem, p.20). Essa é, talvez, uma chave de leitura 
legada e prolongada pelos “aparelhos” da escravidão para a aparência 
de uma convivência harmoniosa em uma sociedade que disfarça 
uma base de violência na sua estrutura profunda de diferenças.

O filme de Sérgio Bianchi, de maneira coerente, ilumina esse 
mundo subterrâneo, projetando toda a carga de violência que aí se 
manifesta sem a “ironia fina” da película de cobertura, onde reina, 
intransponível, o estilo machadiano. Como também observou An-
tonio Candido (1970, p.22), o estilo de Machado é duplo, “arcaico” 
e “moderno” ao mesmo tempo: 

Curiosamente, este arcaísmo parece bruscamente moderno, 
depois das tendências de vanguarda do nosso tempo, que também 
procurou sugerir o todo pelo fragmento, a estrutura pela elipse, a 
emoção pela ironia e a grandeza pela banalidade. 
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Como é natural, o filme de Sérgio Bianchi vale-se dessa moderni-
dade que, na verdade, equivale a procedimentos muito próximos do 
cinema. À outra parte, correspondente ao “estilo refinado”, o cineasta 
vai contrapor o seu estilo provocador, em que os procedimentos do 
cinema e as possibilidades de sua linguagem não se refinam, mas se 
afinam a serviço da violência do conteúdo representado.

Como em Machado, a forma procura vestir adequadamente o 
conteúdo. Mas com uma grande diferença: enquanto o escritor ela-
bora um discurso duplamente irônico, em que a aparência coloca-se 
no lugar da essência para encenar, nesse papel de falsidade, aquilo 
que pode ser verdadeiro e, nessa correspondência de contradições, 
revelar que a verdade pode, às vezes, ocupar o lugar da mentira, o 
cineasta, com a sua ironia de intenção provocativa, envolve e acua 
o espectador no cipoal de violência tramado em suas narrativas. 
Querendo fazê-lo também cúmplice e vítima, o cineasta não faz com 
o seu espectador aquilo que Machado arma para seu leitor: jogar 
para aprender as regras do jogo; cair na armadilha do discurso para 
desarmá-lo; conduzi-lo pela superfície da aparência para surpreendê-
lo no abismo da essência.

Além dessa relação de contrários, que tem um papel determinante 
na plasmação de algumas histórias, Machado cria outras mais pon-
tuais, para atender às especificidades do relato dessas histórias. É o 
casso, nesse conto, da oposição entre os efeitos histórico e ficcional 
e das correlações de contradição ali apontadas, sempre guiadas pela 
relação matricial de correspondência entre forma e conteúdo. Se o 
cineasta Sérgio Bianchi dispensou a película da “ironia fina” para 
compor uma estética mais agressiva, de acordo com o conteúdo re-
presentado em seu filme, dialogou com extrema coerência com vários 
outros procedimentos discursivo-formais do conto machadiano na 
operação de transcriação para a linguagem do cinema.

Antes de fazermos esse confronto, buscaremos o fio temático 
que parece ligar os seus filmes à obra machadiana e que neste, em 
particular, fica mais ressaltado. Uma das chaves seria, sem dúvida, 
aquela já revelada por Antonio Candido (1970, p.28), no ensaio aqui 
tomado como norteador: “Pessoalmente, o que mais me atrai nos seus 
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livros é um outro tema [...]: a transformação do homem em objeto 
do homem, que é uma das maldições ligadas à falta de liberdade 
verdadeira, econômica e espiritual”.

Eleito como “um dos demônios familiares” da obra machadiana, 
o tema, depois de vários exemplos, é conduzido pelo crítico ao conto 
“A causa secreta”, “onde a relação devoradora de homem a homem 
assume um caráter de paradigma” (ibidem, p.29), justamente o texto 
com que Sérgio Bianchi inicia a sua filmografia baseada em Machado 
de Assis. Na análise de alguns aspectos do conto, Antonio Candido 
revela importantes frestas por onde o cineasta também pode ter 
espiado ao perceber as ambiguidades da ironia machadiana, no seu 
propósito de amplificá-las em seus filmes.

Uma delas se dá no final do conto, cujo fio temático é o sadismo 
decorrente da condição do “homem transformado em instrumento do 
homem” (ibidem, p.31), na expressão do crítico, que o cineasta toma 
como um dos vetores de sua filmografia. Nesse final, analisando o 
comportamento sádico do personagem, na cena da esposa morta 
sendo beijada pelo amigo, o crítico conclui que, nessa situação, “o 
que predomina é o seu prazer com o espetáculo” (ibidem, p.30). Eis 
uma brecha que os filmes de Sérgio Bianchi exploram: a espetaculari-
zação da dor. Isso talvez explique a permuta do estilo discreto, sutil e 
refinado de Machado, que, no conto em questão, também nomeia de 
espetáculo a cena do aborto, pelo gritante, violento e espetacularizado 
do cineasta, como uma forma de ironia e crítica aos tempos atuais 
de espetacularização das notícias de dor e sofrimento pela mídia de 
uma maneira geral. Apontar o alvo para as grosserias dos veículos de 
massa é também uma maneira de o cinema refinar-se.

Quando o crítico diz sobre o escritor “de haver incluído dis-
cretamente um estranho fio social na tela do seu relativismo” (ibi-
dem, p.31), parece que o cineasta procurou levar à tela do cinema a 
ampliação desse “fio social” para destacar uma espécie de “prazer 
monstruoso”, que emerge das camadas profundas dessa estrutura 
social. Novamente a diferença de estilos e das linguagens. Enquanto 
em Machado se fia uma tessitura discreta entre o “fio social” e a 
estrutura de composição, com o fio discursivo articulando-se à estru-
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tura social para incorporar a temática social à filigrana da narrativa 
como elemento imanente e funcional de composição literária, Sérgio 
Bianchi joga mais luz, cria mais contrastes e, de acordo com os meios 
de sua arte, dá mais movimento a essa estrutura social desigual e às 
perversidades das relações de exploração que ela gera em seu ventre 
monstruoso.

Enquanto Machado constrói o seu discurso com a capa bem-
comportada do estilo para mimetizar no seu relativismo uma aparên-
cia de harmonia social, a qual encobre uma desigualdade profunda, 
Sérgio Bianchi vai justamente dar um contorno mais expressivo ao 
monstro do sadismo que emerge dessa relação irônica. Para isso, des-
taca justamente o outro lado do discurso artístico do escritor, aquele 
elaborado por meio de técnicas que lhe dão modernidade, como o 
prazer do jogo narrativo sob o comando irônico do narrador. Eis aí 
duas balizas a serem consideradas na construção fílmica de Quanto 
vale ou é por quilo?. Só que, em Sérgio Bianchi, o jogo narrativo 
desencadeia uma duplicação de histórias, uma espécie de narrativa 
que gera outra e, assim, sucessivamente, enquanto o comando do 
narrador irônico, seguindo aquela premissa da correspondência en-
tre forma e conteúdo, coloca o seu papel à disposição das histórias, 
a favor da adequação do modo de narrar em relação à natureza da 
matéria narrativa apresentada.

Nesse sentido, podemos afirmar que Sérgio Bianchi retrabalhou 
os dois principais efeitos discursivos propostos por Machado no con-
to analisado. O início, de indício documental, o cineasta transformou 
em linguagem e gênero documentários. Enquadrou a história de 
Candinho nessa linguagem e no tempo da escravidão, emoldurando-a 
com várias outras narrativas breves desenvolvidas a partir de docu-
mentos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e com o apoio da 
obra Crônicas históricas do Rio colonial, de Nireu Oliveira Cavalcanti, 
também baseada na mesma fonte. Em correspondência à parte do 
conto marcadamente ficcional, ele traz a “história de uma fuga” para 
os tempos atuais e reduplica-a em várias narrativas entrelaçadas. Ou 
seja, não só recriou a estratégia de Machado, como machadianamente 
incluiu a ficção da “caçada” no gênero documentário e a duplicou, 
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no presente, na parte marcadamente ficcional do filme, para captar o 
seu reflexo com as lentes da atualidade no espelho da realidade social.

A estratégia fundamental do filme não é apenas transcriar o conto 
na linguagem do cinema. Mais do que isso, é, com inventividade 
de linguagem, reduplicar o argumento daquela narrativa em outras 
histórias atuais, deslocando uma situação do passado para o presente, 
e mostrar, de várias perspectivas narrativas, como ainda persistem as 
marcas e as injustiças da época da escravidão no corpo social de hoje. 
Nesse sentido, o grande mérito do filme é promover essa estratégia 
de deslocamento, em que os argumentos narrativos situados em 
um período histórico, social e econômico escravocrata podem ser 
reconhecidos no contexto social e capitalista atual.

A segunda estratégia foi investir nas potencialidades dos dois 
efeitos discursivos principais do conto, reduplicando histórias de 
corte documental e criando outras, do lado da ficção, enquadradas 
no contexto brasileiro contemporâneo. Para isso, o cineasta também 
permutou o foco narrativo de primeira pessoa por uma focalização de 
terceira pessoa. Perdeu o desempenho irônico do narrador literário, 
mas potencializou, na natureza e nas estratégias de suas histórias em 
terceira pessoa, uma ironia muito mais crua e feroz, de acordo com a 
brutalidade do conteúdo que coloca em cena. Assim, promove uma 
outra grande mudança: desloca o foco da história do personagem 
Candinho para eleger como eixo narrativo a protagonização do per-
sonagem Arminda. Por meio desse procedimento, desloca de foco o 
lugar social – do território do “caçador de escravos” para o vértice do 
“escravo” –  e justifica a permuta do ponto de vista, cuja objetividade 
e maior distanciamento permitem um retrato mais contundente da 
violência mostrada. Por isso, também a sua ironia é mais cortante e 
surge dos cortes promovidos pelo processo de montagem, que en-
trelaça os diversos planos e sequências dessas histórias duplicadas.

O início do filme já lhe dá o tom. Mistura créditos, que são da 
natureza dos bastidores e da metalinguagem do filme, com ficção: 
música de fundo e vozes da narrativa que vai insurgir. A ironia 
instala-se para assumir o comando: os créditos são de patrocínios dos 
órgãos financiadores do longa-metragem, revelando, nessa “mistu-
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ra” e ordem invertida, que o filme depende do “favor” desse poder 
financiador. Assim como o seu leitmotiv – a exploração da miséria 
social –, a enunciação coloca o filme como vítima e dependente do 
controle de um poder cultural.

A primeira sequência revela a estratégia adotada de reforçar o 
efeito documental, desenvolvendo uma história, com os recursos 
estilísticos de envelhecimento, retirada dos arquivos da Biblioteca 
Nacional. A voz em off narra o que as cenas escurecidas mostram: 
uma negra alforriada, proprietária de uma chácara, é roubada em 
uma expedição de capitães do mato promovida por um proprietá-
rio vizinho, rico e branco. Ela tenta resgatar o escravo confiscado, 
utilizando seus direitos e documentos, mas é julgada e presa por 
perturbação da ordem social. A pequena narrativa é concluída por 
uma espécie de moldura, em que uma explosão de luz congela a 
última cena preparada ironicamente, pois desmente o ocorrido na 
sequência fílmica, como uma fotografia da época, que resume aquela 
história com os créditos do documento: “1799, Rio de Janeiro, vice-
reinado, caixa 490”.

A ironia, como se vê, surge de dois modos. No plano do conteúdo, 
a inversão da ordem e dos direitos: a negra alforriada e proprietária é 
roubada e, ainda, condenada. No plano da forma, além de ampliar o 
que é sugerido no conto, o cineasta adota uma linguagem e um gênero 
apropriados ao efeito histórico e mostra, na relação metalinguística 
entre o cinema e a fotografia, como a dinamicidade do filme pode 
dar vida ao arquivo morto e desconstruir, ao mesmo tempo, a pose 
falsa da História, sempre vista da perspectiva do poder e da domi-
nação. Essa correlação lembra outro lance machadiano, em uma 
estratégia aproximativa de seu discurso: dar vida ao arquivo, num 
plano profundo, é também uma maneira de fazer o “subterrâneo” do 
passado emergir no presente do discurso do cinema. No filme, essa 
ironia mais refinada é tramada pela função da metalinguagem. Da 
mesma maneira, via metalinguagem, o filme vai parodiar e ironizar 
a linguagem da propaganda, expondo o apelo da função emotiva 
desse discurso que se apresenta infiltrado na trama. Nessa mistura 
de gêneros, entra, ainda, um terceiro, de efeito retórico burocrático, 
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cifrado na linguagem jurídico-econômica dos códigos institucionais 
em que são gestados os projetos de assistência social. Esses discursos 
emaranhados, como veremos, vão representar segmentos da socie-
dade, desempenhando importantes funções tanto no plano da forma 
quanto no do conteúdo, valorizando artisticamente os aspectos da 
ficção que ajudam a compor.

Após a “fotografia” que fecha aquela primeira narrativa encaixa-
da, surgem, em silêncio, o título do filme e a assinatura do diretor – o 
comentário metalinguístico que convoca a participação do leitor. No 
ritmo lento de um canto, são apresentados os “aparelhos” referidos 
no conto, em cenas fortes, colocando, em primeiro plano e close, os 
instrumentos e seus efeitos acrescidos das descrições e dos comentá-
rios adaptados do conto. Assim é marcado para o espectador o eixo 
da protagonização: a mesma atriz que faz o papel da negra roubada, 
agora veste a terrível máscara de folha de flandres, nessa sequência 
torturante, e, em seguida, com o corte e a entrada brusca de um sam-
ba (“As rosas não falam”, de Cartola), Arminda, ainda sob o efeito 
do sono (“E, quem sabe, sonhava meus sonhos”), sai desse passado 
para acordar no presente. Na favela, no giro de uma roda de samba, 
a câmera passeia por uma festa, o aniversário de Dona Judite, mãe 
de Lurdes e tia de Arminda, o trio que terá um papel importante na 
trama, como vítima do mecanismo de corrupção situado entre as 
outras duas pontas da cadeia social: a dos pobres explorados e a da 
elite exploradora da miséria.

Por meio de um efeito de fusão, entra um comercial com ima-
gens de crianças abandonadas, que fazem parte de um anúncio de 
“teledoação”, da empresa “Sorriso de Criança”, cujo logotipo na tela 
relativiza os limites de gêneros (ficção, documentário e propaganda) 
e meios aí implicados: cinema e TV. Continuando o processo de 
“mistura”, segue uma reunião burocrática, em que os profissionais de 
uma empresa especializada em projetos de filantropia discutem com 
o cliente do anúncio veiculado as propostas de mudança de enfoque 
e apelos para os novos comerciais. O enfoque é empresarial: “quem 
financia solidariedade, hoje quer um retorno”; as funções emotiva e 
apelativa devem resultar de “depoimentos emocionados”, ensina o 
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diretor da agência, o Sr. Marco Aurélio dos Santos, para quem “doar 
é um instrumento de poder”. A sucessão dessas sequências é cons-
truída coerentemente com as linguagens dos três gêneros referidos: 
documental para o conteúdo histórico; da publicidade para explorar 
a criança pobre como um produto; o jargão econômico-empresarial 
para fazer da pobreza um produto lucrativo.

A sequência seguinte apresenta a construção de um anúncio 
colocando em ação o formato retórico-ideológico vendido anterior-
mente. Uma representante da elite, Marta Figueiredo, num flagrante 
de sua “dieta de consciência”, posa entre crianças agrupadas com os 
brinquedos doados, no centro da fotografia irônica, que, ao destacar a 
organização da pose, lembra a foto que emoldura o episódio histórico 
do início, simulando, nesse gesto e com o meio fotográfico, a pre-
sença do passado no presente do filme. A imagem, acompanhando o 
disparo de uma câmera fotográfica, é congelada em uma explosão de 
luz, apagada e devolvida instantes depois (num movimento irônico 
de doação e retorno similar ao do investimento empresarial em jogo) 
na claridade e no movimento do escritório do Sr. Marco Aurélio.

O diálogo entre o empresário e a sua cliente prepara a entrada 
das três últimas sequências que concluem essa primeira parte do 
filme. Elas reforçam, com a introdução de novos personagens e suas 
significações, as três pontas da estrutura social implicada na trama: a 
elite beneficiária da exploração da miséria; os pobres utilizados como 
o produto do negócio; os elementos de intermediação entre os dois 
polos. Desnudam também um pouco dos mecanismos de duplica-
ção formais e de conteúdo, que reduplicam personagens e histórias 
sempre ligadas e amarradas, em efeitos de linguagem apropriados, 
a essa estrutura social de base.

A primeira sequência introduz uma cena de rua, madrugada, em 
que duas “caridosas” disputam o espaço de distribuição de donati-
vos e cobertores. A dona do ponto, Noêmia, expulsa a concorrente 
e, durante a ação de seu grupo, uma de suas ajudantes, tia Mônica, 
vê passar, com o caminhão de lixo, o seu futuro genro, Candinho. 
Por meio dessa estratégia, com o motivo do casamento, a “história 
de uma fuga”, do conto, é introduzida no filme. Pensando em como 
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conseguir dinheiro para a festa do casamento, há um corte e, com a 
entrada do slogan do novo comercial, “vencendo com o social”, tia 
Mônica passa a protagonizar a segunda sequência.

Trata-se de um comercial biográfico em que o drama da “dig-
nidade esvaziada” de Mônica Silveira é resolvido com a descoberta 
de sua vocação e prazer em ajudar as pessoas. De ajudante, funda a 
sua própria associação e descobre que “a vingança é um prato que se 
come frio”, mas “o altruísmo é um prato mais saboroso”. A função 
dessa sequência intermediária é irônica, e, por isso, o próprio co-
mercial deixa ver os bastidores da filmagem, cujo desmascaramento 
metalinguístico inverte as posições entre tia Mônica e Dona Noêmia, 
sugerindo que esta passa a ser ajudante daquela. Mas trata-se de 
um sonho.

Acordada pela realidade do comando de Noêmia, Mônica Sil-
veira aceita o convite para trabalhar em tempo integral para a sua 
comandante, persuadida pela proposta de adiantamento do dinheiro 
necessário para a realização da tão desejada festa de casamento. A 
conclusão dessa última sequência, uma espécie de síntese dialética, 
realça os elementos temáticos que irão ecoar ao longo do filme, no 
seu processo de reduplicação: a vingança e o altruísmo; a dívida e a 
dependência; a dependência do “favor”.

O triângulo social: movimentos de leitura

Pode-se dizer que o conto “Pai contra mãe” representa litera-
riamente um fato histórico-social, o nascimento do “homem livre” 
na sociedade escravista do Brasil colonial. Roberto Schwarz (1977, 
p.16), que o estudou, articulando-o ao “mecanismo do favor”, e de-
monstrou suas implicações em obras de Machado de Assis, descreve-
o da seguinte maneira no texto “As idéias fora do lugar”:

Esquematizando, pode-se dizer que a colonização produziu, com 
base no monopólio da terra, três classes de população: o latifundiá-
rio, o escravo e o “homem livre”, na verdade dependente. Entre os 
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primeiros dois a relação é clara, é a multidão de terceiros que nos 
interessa. Nem proprietários nem proletários, seu acesso à vida social 
e a seus bens depende materialmente do favor, indireto ou direto, de 
um grande. O agregado é a sua caricatura.

Candinho veste com muita propriedade o figurino do “homem 
livre”, essa figura-síntese que encarna a contradição de ser “livre” 
em relação à classe escravizada, mas “dependente” material e so-
cialmente do favor do senhor. A sua ambiguidade é resultante desse 
movimento dialético, que gera uma “terceira margem” nas relações 
da estrutura socioeconômica e ideológica do período. Ao ficcionali-
zar, no conto, o mecanismo do favor, juntamente com a configuração 
desse novo espaço social, Machado descreve a trajetória de um 
movimento histórico, que se desdobrou em múltiplas ocorrências 
socioculturais. Acompanhando a representação desse deslocamento, 
podemos estabelecer um movimento de leitura correspondente, que 
surge da confrontação dialética dessa estrutura social, mas que, a 
partir da síntese, pode fazer todo o triângulo girar, encadeando, na 
dinâmica de suas direções, novas e complexas relações de sentido. 
É apoiado nesse deslocamento e no engendramento dessa dinâmica 
e suas possibilidades de leituras que Sérgio Bianchi estrutura seu 
filme, tomando-o como o eixo de partida e gerador do mecanismo 
multiplicador de histórias.

O efeito de deslocamento do início do conto, de simulação histó-
rica, para o desenvolvimento do núcleo ficcional, deve ter conduzido 
o traçado do roteiro do filme, que dá movimento a esse deslocamento 
e, por meio dele, permite-nos também adotar uma direção de leitura. 
Por meio dessa estratégia, o filme “documenta” a parte dos “ofícios 
e aparelhos” e, com a mesma retórica e recursos desse discurso 
histórico, desenvolve a “história de uma fuga’, com personagens e 
ambientação da época. Em correspondência à parte de domínio fic-
cional, recria outra história de fuga, em que o personagem Candinho, 
a serviço de um comerciante, mata Damião e Ratinho e atualiza a 
história de Arminda, que agora também está grávida, mas, no lugar 
do aborto, é morta. Esses dois efeitos e núcleos do conto, além de 
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duplicados no filme, são os pontos de partida para os argumentos 
das outras histórias inseridas, tanto aquelas situadas no contexto 
escravocrata quanto as inventadas dentro de um panorama social 
contemporâneo, visto como uma realidade modificada, mas prolon-
gada do passado. Nessas histórias, o jogo do poder, da dominação 
e exploração social, originário da estrutura triangular colonial, gera 
uma rede intrincada de sentidos.

O conto de Machado desenha as linhas do triângulo, apresenta, 
nas diretrizes de seus ângulos, uma configuração da espacialidade 
social e esboça, a partir do contorno dos tipos estabelecidos nos anti-
gos territórios, o perfil do novo e promissor figurante social. Um dos 
mais ilustres representantes dessa linhagem, o malandro Leonardo, 
das Memórias de um sargento de milícias, foi estudado por Antonio 
Candido (1993) no texto “Dialética da malandragem”, considerado 
a matriz das leituras críticas que emergem dessa estrutura originá-
ria. O Candinho de Machado, por sua vez, vestindo a pele de um 
“caçador”, representa, nas trilhas de sua “caçada”, o deslocamento 
de um percurso social polarizado (a e b) para a instauração de uma 
estrutura triangular (a, b e c). No conto, esse deslocamento se dá, 
primeiramente, do vértice b para o c, ou seja, com a fuga da escrava 
até a sua captura; depois, do vértice c para o a, com o retorno à casa 
do proprietário, o senhor de escravo. Em outras palavras, Machado 
redesenhou a estrutura da sociedade escravista, mostrando, no alto 
de sua pirâmide, a instalação do proprietário na “casa-grande”. Na 
“senzala”, sua contiguidade, o espaço do escravo; e encenou, como 
extensão dessa tensão de dominação e poder, a instauração de um 
sistema intermediário funcionando como um mecanismo regulador, 
o qual gerou a irregularidade “regular” do “homem livre”.

O filme de Sérgio Bianchi apresenta algumas dessas possibi-
lidades gestadas na escravidão e desenvolvidas nos interstícios do 
complexo espaço social contemporâneo brasileiro. Ou seja, veste 
e coloca em ação a expressão certeira cunhada por Schwarz (1977, 
p.16) para caracterizar essa maleabilidade do mecanismo do favor: 
“com mil formas e nomes, o favor atravessou e afetou no conjunto a 
existência nacional, ressalvada sempre a relação produtiva de base, 
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esta assegurada pela força”. Na versão da “história de uma fuga” 
correspondente ao conto, contextualizada no passado histórico, a 
dramatização da “caçada” coloca o personagem Candinho no para-
digma do “capitão do mato”. No deslocamento desse motivo para o 
contexto contemporâneo, Candinho encena o papel de “justiceiro”. 
No primeiro episódio representado, a mando (ou “favor”) de um 
comerciante, vinga e mata dois favelados infratores. Depois, nas 
mesmas malhas dessa rede social, “caça”, mata e vinga a grávida 
Arminda. Unindo o passado e o presente, esse personagem sente 
na pele as marcas do prolongamento das “injustiças” de um sistema 
social. Colhendo a ironia plantada por Machado, por três vezes, no 
filme, Arminda sentiu-se “desarmada” para lutar contra a violência 
e corrupção desse sistema prolongado da escravidão.

O espaço em movimento

Partindo da estrutura triangular do conto, o filme veste-a com 
peculiaridades discursivas para dar forma aos conteúdos de suas 
interfaces: o vértice a, com o jargão ideológico-empresarial da elite; o 
vértice b, com o efeito documental e histórico que vem da escravidão 
para simbolizar a pobreza, agora representada por crianças abando-
nadas e adultos doentes; no vértice c, representando a intermediação 
entre os dois, a linguagem da publicidade surge como descendente da 
ambiguidade do “homem livre” e “caçador de escravos” para alavan-
car as ONGs, uma instituição moderna gerada por esse sistema e que 
se apresenta como síntese dessas contradições: disfarça, na linguagem 
da propaganda, o sentimentalismo e a emotividade dos desvali-
dos que encobrem a praticidade e ferocidade do lucro empresarial; 
nomeia-se não governamental, mas é oficializada e reconhecida para 
desempenhar um papel institucional. O filme, conduzido por um 
discurso artístico-ficcional, globalizador e condutor dessas várias 
esferas de linguagens e ideologias, dá movimento a essa estrutura 
matricial, modernizando-a pelas várias facetas e situações geradas 
nos interstícios das relações potencializadas entre os seus vértices.
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Da mesma maneira que seu conteúdo, o filme transita do do-
cumentário ao ficcional, passando pela publicidade para obter, na 
síntese, o ganho de seu desempenho estético. Trabalhando essas 
variações discursivas, retrata um sistema desigual e injusto, que se 
movimenta entre o lucro e a miséria, por meio do papel duplo e hipó-
crita do altruísmo. Representando esse papel, as ONGs surgem como 
“máscaras” atuais, que ligam a miséria à fortuna, fazendo da caridade 
um investimento lucrativo. Situadas entre esses dois extremos, as 
ONGs abrem-se como um leque que abana o sentimento de culpa e 
areja as consciências, tentando equilibrar a discrepância desse peso 
secular. Por isso, definidas as características de cada uma das pontas 
da estrutura triangular, podemos considerá-las como lugares sociais 
que o filme faz girar, descrevendo, com as histórias e as linguagens 
que executam os seus movimentos, um percurso crítico que se abre 
para a atualidade como um panorama da violência entranhada em 
nosso cotidiano de várias formas: mais explícita, simulada ou insidio-
samente integrada em uma convivência disfarçada em naturalidade. 

Para contar a história da Arminda, desde a sua gestação na escra-
vidão até a sua morte, num espaço e tempo que sugerem a continui-
dade daquela época, o fio central da narrativa, quebrado e emendado 
por outras pequenas histórias, é conduzido também por meio de 
grandes quadros ou episódios. Assim, depois da primeira parte, 
impulsionada pela sugestão mercantil do título do filme, sucedem 
mais cinco episódios com títulos irônicos em relação aos seus temas.

O primeiro deles, “História de uma grande amizade entre Ma-
ria Antônia e Lucrecia”, contextualizado na época da escravidão, 
apresenta a Maria Antônia do título – ancestral da Dona Noêmia já 
conhecida –, uma pequena negociante de escravos, vendendo suas 
“mercadorias” a pessoas mais ricas. Ou seja, a sua intermediação 
leva o escravo ao grande e rico proprietário. Mas, na pequena história 
que dá título ao episódio, “extraída do Arquivo Nacional, R. J., 4º 
Ofício de Notas, livro 104, 16 de setembro de 1786”, o deslocamento 
espacial descreve um movimento contrário: Maria Antônia do Ro-
sário compra a alforria da escrava Lucrecia, explorada e maltratada 
pela família Pereira Cardoso, por “34 mil réis”. Trabalhando exces-
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sivamente para a nova patroa e terceiros, Lucrecia, depois de dois 
anos, junta “42.238 réis”, conseguindo pagar a alforria empenhada 
e possibilitar um lucro de “8.238 réis” à “amiga”, cujo investimento 
superou os juros calculados no negócio. Com a fotografia que faz o 
papel de moldura e devolve Lucrecia ao vértice do escravo, agora 
alforriado (a nova casa do pobre brasileiro), a história é fechada com 
a chave da legenda irônica: “amizade, liberdade, solidariedade”.

Depois do silêncio da fotografia, a tela escurecida do passado é 
devolvida com as luzes e o movimento do presente, para acompa-
nharmos a tramitação moderna desse papel de intermediação. Na 
empresa do Dr. Marco Aurélio, o símbolo maior desse mecanismo no 
filme, Dona Judite, a tia de Arminda, após um derrame, atua como 
faxineira e pede ao patrão um dinheiro para poder visitar o filho que 
está na cadeia. Em novo corte, na periferia, a equipe do Dr. Marco 
Aurélio e o vereador Sólis inauguram o “Centro de Informática”, o 
projeto de inclusão digital nuclear da narrativa, pois o seu esquema 
de desvio de verbas está acobertado no nome de Dona Judite e sua 
descoberta e denúncia vão causar, como consequência, a morte de 
Arminda no desfecho do filme.

Para percorrer esse longo caminho, a trama vai apresentando 
pequenos quadros que ampliam as dimensões desse esquema de cor-
rupção e exploração. É o caso do “Projeto Alegria”, em que senhoras 
da elite propiciam passeios e jantares a crianças doentes. Num desses 
encontros, em um restaurante, Arminda é mais bem esclarecida sobre 
os esquemas de superfaturamento que atuam para a permanência da 
miséria e resolve lutar para ter de volta os computadores quebrados 
durante a inauguração do projeto na favela. No quadro seguinte, 
Arminda assiste à preparação de um comercial com crianças negras e 
vê, no tratamento bruto e preconceituoso dos profissionais de filma-
gem, a sombra do passado em imagens com o desfile dessas crianças 
amarradas. Em novo quadro, o núcleo narrativo do conto está de 
volta, com os preparativos do casamento. Chega Dona Noêmia, a 
financiadora da festa e, juntamente com o presente, traz a cobrança 
do “favor”: a sua associação mudou-se para uma chácara no interior e 
ela precisa de Mônica lá, em tempo integral. Em um dos movimentos 
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mais significativos do filme, tia Mônica dirige imediatamente o olhar 
para o chão, indicando a filha negra adotiva para o seu lugar. Na cena 
seguinte, já estamos no interior, dentro de uma das sequências mais 
deprimentes, em que mendigos e doentes são filmados tomando um 
“composto natural e divino”, a poção nojenta e milagrosa que deve 
arrancar o patrocínio da empresa “Fhilantropic Partners”.

Em outro espaço, os aplausos de um seleto auditório premiam 
os efeitos da poção, mas a glória principal de “inovação solidária”, o 
“Prêmio Estímulo de Braço Direito da Solidariedade”, é dada pelo 
presidente das “Associações Reunidas”  ao idealizador do “Manual 
de Captação de Recursos”, um guia de instruções para se ter acesso 
aos fundos governamentais de cunho social. Essa sequência é conti-
nuada por outra, que funciona como o seu contraponto irônico. Em 
tom documental, cifras e números traçam um retrato da quantidade 
dessas entidades assistenciais e os gastos de infraestrutura e manu-
tenção que poderiam ser investidos, sem os desvios das intervenções, 
aplicados diretamente em moradias e escolaridade para as crianças 
abandonadas. A contundência dessa denúncia é feita por meio de 
fotografias de crianças emolduradas em quadros, cuja sequência, 
cada vez mais rápida, imprime tensão e nervosismo a essa cadeia de 
descontrole e desperdício de verbas públicas. O contraponto artístico 
é dado pelo ritmo lento da cena seguinte, em que um canto religioso, 
na sua melodia de lamento, funde a imagem de uma catadora de lixo 
ao rosto de Arminda com a máscara de folha de flandres. Aqui o 
cinema se impõe, soberano, no exercício de sua linguagem dramática 
e estética, com toda a sua carga poética.

O episódio seguinte, “A denúncia como negócio”, o mais curto 
deles, funciona como o instaurador do conflito principal, o núcleo de-
sencadeador da “vingança” e morte de Arminda, a história inventada 
no presente em correspondência ao passado do conto. A denúncia 
está, ainda, no plano das ameaças: Arminda, sabendo das irregulari-
dades dos projetos assistenciais, quer a reposição dos computadores 
na favela e ameaça Ricardo, o braço direito do Dr. Marco Aurélio. 
Ricardo, por sua vez, ameaça Arminda, que pode perder o emprego 
e ainda prejudicar o andamento de outros projetos.
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Passando por cima da ameaça de Arminda, Ricardo, na próxima 
cena, dá folga e ajuda com dinheiro a tia de Arminda, Dona Judite, 
para que esta possa visitar o filho na cadeia. O preço do “favor” 
surgirá, depois, com a assinatura de “papéis” por Dona Judite. Mas 
a outra forma de denúncia que o filme quer revelar é a indústria da 
construção de presídios, em toda a sua cadeia de movimentação 
da economia. Totalmente desumanizado, o sistema carcerário é 
retratado, no final, em cenas fortes, nas celas totalmente lotadas e 
paralisadas como metáforas irônicas dos navios negreiros: “na época 
da escravidão a gente era tudo máquina; agora somos escravos sem 
dono”, diz o filho de Dona Judite. Nessa realidade duplicada na 
atualidade, o episódio reafirma a situação histórico-social daqueles 
que são imobilizados no vértice b da pirâmide para a economia 
movimentar-se por meio da ação dos intermediadores (vértice b), 
em benefício dos verdadeiros donos dos “novos escravos” (vértice a).

Formando a quarta parte do filme, o episódio “História de Ber-
nardino e Adão”, extraído do “Arquivo Nacional, Tribunal da Re-
lação, 1797, livro 12”, propicia um movimento significativo nas 
relações entre os espaços sociais. Descrevendo uma trajetória de 
inversão em relação ao anterior, o conflito vai estabelecer-se no 
vértice a, ou seja, no interior da classe dos proprietários.

O Sr. Bernardino aluga seu honesto e competente escravo Adão ao 
Sr. Sebastião Soares, para organizar a contabilidade de sua fábrica de 
mate. Adão é acusado de roubo, surrado e detido como indigente em 
uma cadeia pública. O seu dono resgata-o, paga os 27.000 réis do rou-
bo forjado e mais a fiança, totalizando um gasto de 47.000 réis . Em 
seguida, processa o Sr. Sebastião, prova o golpe, ganha a causa e, com a 
indenização de 60.000 réis, lucra 13.000 réis na conclusão do negócio.

A foto que emoldura a sequência apaga-se, e o filme devolve-nos 
o presente, com o conflito instalado, agora, no núcleo familiar trans-
posto do conto, com Glorinha esperando um filho, mas totalmente 
cooptada pelos sonhos de consumo da realidade de outra classe. Tia 
Mônica prepara doces e salgadinhos para festas e cobra de Candinho 
um emprego mais seguro. Ameaçado pelos desejos da esposa e pela 
cobrança da tia, Candinho resolve “voltar às antigas”, ou seja, exercer 
a função de “justiceiro” no lugar da polícia.
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Em oposição ao conflito anterior, instalado no alto da pirâmide 
social, com o retorno da protagonização de Candinho, que vinga 
Ratinho e Damião, e, depois, no papel de capitão do mato da história 
adaptada do conto, o foco da narrativa desloca-se para o vértice c, 
contextualizado como o lugar social dos “trabalhadores autônomos” 
ou dos “serviços terceirizados”. No lugar daquela disputa declarada, 
tem-se, agora, um conflito também irônico, mas menos explícito, 
desenvolvido na “guerra” pelo ganho dos serviços terceirizados da 
“justiça” aplicada sobre aqueles que se situam no vértice b. No passa-
do do contexto do conto, Candinho disputava com outros concorren-
tes as recompensas pela captura de escravos fugidos. No presente da 
narrativa do filme, Candinho disputa a captura de adolescentes mar-
ginais e crianças abandonadas com a própria polícia. É o que sugere a 
articulação entre as três últimas sequências dessa parte: a “caçada” de 
Candinho aos jovens Ratinho e Damião, a serviço de um comercian-
te; a bela tradução do conto, na montagem e nos efeitos de época, do 
episódio de captura da Arminda; a cena final, de madrugada, com po-
liciais recolhendo crianças abandonadas nas ruas com um camburão.

A parte seguinte, “O aprendizado do novo mercado”, começa em 
um cenário de aula, com uma equipe sendo instruída para aprender 
a elaborar projetos de captação de recursos para fins assistenciais. A 
função metalinguística explícita da cena amplia a ironia dirigida à 
proliferação dessa indústria de assistencialismo. Como contraponto 
a esse espaço bem equipado e organizado, as cenas seguintes intensi-
ficam a ironia, mostrando o ambiente decadente e de abandono em 
que vivem idosos precariamente cuidados em um asilo.

Em outra relação irônica entre discursos e linguagens, procedi-
mento recorrente no filme, por meio do discurso da publicidade, o 
Dr. Marco Aurélio anuncia um novo “projeto vencedor”, tendo como 
alvo empresas que queiram investir em responsabilidade social. A 
mensagem transita do filme para a TV e sua imagem é utilizada para 
o planejamento de um sequestro. Sob o comando de Dido, o filho 
de Dona Judite, a quadrilha esquematiza o plano anunciado como 
de “terror forte”, para ser executado em um “cenário de guerra”.

Em novo corte, no interior da agência, Lurdes discute com Ri-
cardo Pedrosa sobre a recusa de seu projeto de captação. Lurdes é 
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demitida e leva os papéis da empresa que comprovam o esquema de 
corrupção do projeto de inclusão digital: desvios de verbas, notas 
forjadas e a revelação da conta no nome de Dona Judite. Com a posse 
desses papéis, Arminda, grávida, arma o seu plano de “vingança”.

Analisando o conjunto dos fatos, pode-se dizer que o sentido prin-
cipal do episódio indica duas tentativas de inversão de uma situação 
social já cristalizada. O filme, a partir do conto, impulsionado pelo 
mecanismo do favor, vinha denunciando o esquema secular da elite 
em utilizar-se de meios de intermediação como forma de manutenção 
de poder e enriquecimento. Dido, como prisioneiro e marginal nessa 
escalada triangular, inicia um movimento contrário e revolucionário: 
coloca-se contra o vértice a e a favor do b. Arminda, encarnando a 
figura da escrava fugida, tenta, na narrativa do presente, executar o 
seu projeto de “vingança”, ou seja, deslocar-se do b para o vértice c, 
como uma saída da casa secular historicamente explorada.

O último episódio, “A ponte sobre o abismo social”, desenvolve 
os desfechos dessa rede lançada de vinganças. As primeiras imagens 
acompanham o casal Marco Aurélio e esposa, da empresa para a 
residência, enquanto a voz em off de Dido explica que saiu da cadeia 
pagando, a forma de investimento para desenvolver a sua função 
social, o sequestro, a maneira de “fechar o ciclo para o dinheiro 
circular”. A ponte de via única metaforizada por Marco Aurélio, 
portanto, é ameaçada por outra, de represália social, de via contrária.

Do espaço rico do apartamento em que ocorre o sequestro, a ação 
desloca-se para cubículo escuro do confronto discursivo-ideológico 
entre sequestrador e sequestrado: a voz da periferia contra a voz 
empresarial do comercial; a comunidade utilizada como mercadoria 
contra o lucro por ela gerado com os empreendimentos comunitários 
e a situação de inversão, o “caçador” que se torna “caça”. Após esse 
embate “dialógico”,3 Marco Aurélio é amordaçado e ameaçado com 

 3 Embora os conflitos entre personagens de classes sociais diferentes sejam perma-
nentes no andamento do filme, é a partir dessa cena e, depois, no salão do Teatro 
Municipal que o confronto de vozes se realiza, trazendo para o primeiro plano o 
debate dialógico no sentido teorizado por Bakhtin (2005, p.212), de “cruzamento 
e interseção de duas consciências, de dois pontos de vista, de duas avaliações” 
a partir de duas esferas de linguagens e lugares ideológico-sociais diferentes.
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as partes do seu corpo como forma de pressão para o pagamento do 
resgate.

Em novo corte e contraste, a imagem focaliza o imponente Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, em que ocorre a cerimônia do “IV Prê-
mio Selo de Qualidade de Empreendimentos Assistenciais”. A voz 
em off do sequestrador sobreposta às imagens da cerimônia expõe 
o seu ponto de vista: “o sequestro é um negócio moderno. Precisa 
de violência porque ele funciona como propaganda para estimular a 
negociação, pois o que importa nesses dias é o business, o marketing, 
a livre iniciativa”. A continuidade de seu discurso – “sequestro não é 
só captação de recursos; é também redistribuição de renda” – amplia 
a ironia, pois sua voz, agora, sobrepõe-se à imagem de uma criança do 
comercial veiculado no auditório da premiação. O comercial termina 
com o seu comando apelativo – “clique e escolha os destinatários de 
suas doações” – e a assinatura do projeto: “consciência. org. o portal 
da cidadania”.

Os aplausos coroam o lançamento de mais uma ação da empresa 
de Marco Aurélio e premiam o idealizador do projeto, Ricardo 
Pedrosa, que, por sua vez, dedica o prêmio ao líder e fundador da 
empresa. O tom sério da cerimônia é quebrado com a cena carna-
valizada da imagem do vencedor com a orelha mutilada e sua fala 
cínica: “O que é uma orelha comparada a milhares de pessoas que 
a gente ajuda?”.

Do cômico das risadas, os discursos retomam o tom sério da 
cerimônia para desencadear o dramático da sequência que se inicia 
com a chegada de Arminda e um grupo de pessoas para denunciarem 
os esquemas irregulares da empresa homenageada. Acuado, Ricardo 
Pedrosa não tem muito o que fazer a não ser convidar os invasores 
para a festa de cerimônia, enquanto Arminda denuncia à TV todo 
o esquema, citando as pessoas envolvidas, a tia utilizada como “la-
ranja” e os papéis como provas comprobatórias. Em contrapartida, 
Ricardo anuncia a “vingança”: “é preciso dar um jeito nessa mulher”.

A trilha sonora das sequências de captura retorna para efetivar a 
derradeira “caçada”: Candinho mata Arminda. No lugar do aborto, 
mãe e filho morrem. O recurso da fotografia corta e encaminha a cena 
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para o interior da casa de Candinho, o qual, juntamente com a tia, a 
esposa e o filho, comemora a recompensa. Outra fotografia fecha o 
filme com a ironia da imagem da festa doméstica e o retorno da voz 
em off trazendo o eco do conto: “com a recompensa pela escrava 
fugida, o capitão do mato pode agora criar seu filho, alimentá-lo e 
educá-lo com dignidade e liberdade”. O título e o início dos créditos 
indicam o final do filme, mas ainda somos surpreendidos com o 
recurso da duplicidade em uma última chave machadiana. A cena 
da “caçada” é reapresentada. Arminda propõe a Candinho um 
acordo de “vingança”: dividir o dinheiro do projeto, montar uma 
central de sequestro, enfim, aplicar a violência contra os que roubam 
o Estado.

Terminado o filme, o leitor de Machado de Assis e espectador 
de Sérgio Bianchi pode, ainda, completar essa trajetória com outra 
trilha paralela. A proposta do crítico João Cezar de Castro Rocha 
(2004), que, em correspondência à “Dialética da malandragem”, 
formulada por Antonio Candido (1993), apresenta os caminhos de 
uma “Dialética da marginalidade”. Segundo Castro Rocha (2004, 
p.8), enquanto aquela abordagem aceita ainda uma convivência 
pacífica com o malandro no processo de relação entre as classes, 
para a dialética da marginalidade “não se trata mais de conciliar di-
ferenças, mas de evidenciá-las”. Nesse sentido, a produção cultural 
contemporânea solicita um modelo de interpretação mais radical, em 
que o termo “marginal não possui conotação unicamente pejorativa, 
representando também o contingente da população que se encontra 
à margem, no tocante aos direitos elementares, sem dispor de uma 
perspectiva clara de absorção, ao contrário do malandro” (ibidem).

Não se trata, porém, da substituição de uma proposta por outra: 
são duas trilhas que se complementam, tendo em comum o traço 
sempre persistente da violência. Essa trajetória da violência é a mes-
ma: da malandragem à marginalidade; do escravismo ao capitalismo; 
do conto ao filme, como a leitura de Sérgio Bianchi demonstra. No 
quadro desse processo histórico-social, a violência configura, mo-
vimenta e dá sentido a essa espacialidade social.
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