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Distanciar é ver em termos históricos.

Bertolt Brecht

Ponto de partida 

Eles não usam black-tie, peça escrita em 1955 por Gianfran-

cesco Guarnieri, estreou no início de 1958 com uma montagem 

do Teatro de Arena de São Paulo. Historicamente, a peça demar-

cou a vinda da classe trabalhadora ao cenário do teatro brasileiro, 

pela primeira vez um espetáculo acomodara o proletariado na 

condição de protagonista. Se tomarmos a data em que a peça foi 

escrita e a data de estreia do filme homônimo de Leon Hirsz-

man, veremos que 25 anos se passaram. Trata-se de um dado 

 1 Doutor em Letras (Literatura Brasileira) pela Universidade de São Paulo 

(USP). Docente do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de 

Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), Unesp, câmpus de Bauru, 

atuando nessa mesma instituição no Programa de Pós-Graduação em Comu-

nicação. E-mail: arlindo@faac.unesp.br.
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posto de lado por muitos críticos do filme, podendo aí estar o 

primeiro horizonte de comparações válidas para uma mais justa 

análise do filme. Cronologicamente, da feitura da peça ao filme, 

estes 25 anos modificaram, de modo substancial, a realidade 

brasileira em diversos campos: artes, política, entre outros. Não 

podemos esquecer que os anos de 1960, decênio-chave entre a 

peça e o filme, polarizaram duas formas de ações: de um lado, 

no início da década, a esquerda brasileira formulava uma agenda 

bastante original com apostas na utopia revolucionária, seja ela 

no campo das artes ou da política; numa outra ponta – que se 

alongaria até o início dos anos 1980 – viria a ditadura militar para 

desfazer quaisquer possibilidades desta esquerda e instituir um 

modelo conservador na política brasileira. Tanto a peça como 

o filme apresentam-se como tentativas de reflexão sobre suas 

épocas a partir de um ponto comum: a classe trabalhadora em 

suas relações, motivos e projetos de formulação de uma nova 

realidade. No caso específico do filme de Hirszman, por se tratar 

de uma tradução da peça, pode-se dizer que ocorreram – como 

veremos a frente – muitos ajustes na costura da trama: conser-

vou-se o que ainda estava vivo para a época, seriam as situações-

-problemas mantidas; enterrou-se aquilo que já não era como no 

passado; e lançaram-se novas marcas daquilo que se apresentava 

como novidades, afinal estávamos na abertura política brasileira 

pós-ditadura e numa nova fase de luta dos trabalhadores com 

destaque para os movimentos do novo sindicalismo, sobretudo 

o de atuação na região do ABC paulista. 

Para o momento, assinalemos mais de perto os problemas le-

vantados por este ensaio, a começar pelo descarte e a incorpora-

ção pelo cineasta das marcas presentes no texto teatral. Sabendo 

das diferenças existentes entre o teatro e o cinema, aqui interessa 

destacar o modo como o filme de Hirszman acomodou uma lei-

tura da peça, ajustando elementos e rejeitando outros presentes 

na trama original. É um trabalho que buscará indicar os modos 
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pelos quais o discurso narrativo presentificado pelo filme me 

apresenta fatos e personagens e em que ordem estes são apresen-

tados. Em termos mais específicos, a viabilização desta análise 

do filme de Hirszman possui um fio condutor. Trata-se da ques-

tão do ponto de vista e o modo como o seu narrador vai focalizar 

os personagens e cenários na trama fílmica. Nosso ponto de 

partida, portanto, pressupõe que todas estas marcas presentes 

no filme são moduladas e evocadas pela figura de um narrador e 

será a partir dele que apontaremos como todos estes elementos 

engendrados ganham especificidade no discurso cinematográfi-

co em face do discurso teatral. Sublinha-se: uma especificidade 

que é também motivo de ação e reflexão sobre o Brasil em seu 

contexto de abertura política, o que levou, por conta disso, a 

alguns críticos intitularem o filme como “transposição contem-

porânea” ou “adaptação com atualização”.2 Convém ainda res-

saltar que este ensaio não centraliza seus esforços na análise da 

peça, mas também não nega que sua utilização, em termos com-

parativos, é algo necessário e pode ser aqui recorrente.

Pelas vias da peça, pelas vias do filme

De início, contrapor a trama da peça à trama do filme faz o 

seu sentido e pode ajudar a compreensão das opções discutidas 

por nós quanto aos modos de focalização presentes na narrativa 

fílmica, como mais a frente veremos. 

A peça é dividida em três atos, sendo cada um deles composto 

por dois quadros. Excetuando o primeiro quadro, em que se faz a 

apresentação e motivos dos principais personagens e que ocorre 

duas semanas antes do quadro subsequente, a demarcação tem-

poral da peça é bastante nítida. Tudo que acontece do quadro II 

 2 Cf. Stam (1984); Segall (1982); Febrot (1982).
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do primeiro ato ao quadro II do último ato ocorre no período de 

três dias: um sábado, um domingo e uma segunda-feira. 

O primeiro ato da peça tem a sua função, dentro dos aconte-

cimentos dramáticos, de apresentar tanto os personagens numa 

ambientação dos cenários quanto a primeira situação problema 

do personagem e protagonista Tião, cuja namorada, Maria, está 

grávida, fator este que motivará os dois personagens a decidi-

rem, às pressas, por um noivado no prazo de duas semanas. Em 

paralelo à festa de noivado, que já acontece no quadro II, deste 

mesmo ato, um novo fator entrará em cena: estava decretada a 

greve, tema de contínua preocupação por parte de Tião e que 

será geradora de inúmeros conflitos com seus familiares, so-

bretudo com seu pai Otávio, um antigo militante de esquerda 

e um “greveiro dos bons”. O espaço delimitado e exposto pelos 

dois quadros é marcado pela miséria e a precariedade da vida de 

operários que moram no morro. Veja-se, por exemplo, a pro-

posta cenográfica que o texto da peça aponta em suas rubricas: 

caixotes a servir como bancos no espaço da casa e colchões que 

são dispostos no chão para fazer as vezes de cama no espaço 

improvisado de um suposto ambiente comum do barraco. A 

exposição de Tião a este ambiente revela a sua primeira cisão, 

a sua não inserção ao ambiente ali posto. Com o desenrolar da 

peça, notaremos que estão em jogo para Tião os seus desejos de 

não participar daquela vida precária e dura do morro. Seu relato, 

diante da preocupação da iminente gravidez de Maria, antevê 

uma situação que se tornaria uma constante durante todo o seu 

trajeto na peça e que seria um dos motivos de suas decisões mais 

tarde tomadas no que se refere à greve. Assim diz: “Eu gostaria 

que tu tivesse tudo, num queria que minha mulhé vivesse num 

barraco [...] Eu é que não me ajeito muito no morro” (p.25).3 

 3 Todas as citações da peça foram extraídas da quarta edição de Eles não usam 

black-tie, de 1985, como se indica na listagem das referências. A partir de 

agora apenas indicaremos os números de páginas.
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Se Tião não se ajusta ao espaço do morro e já se revela reticente 

com as questões de uma possível greve – conforme diz: “sem-

pre dá bolo” –, Otávio é o seu oposto nestes termos. O pai de 

Tião logo em suas primeiras exposições deixa claro que não 

há outra maneira de angariar as reivindicações dos operários 

que não passe pelos braços cruzados e pelas máquinas paradas, 

sua síntese: “se não pagá, greve”. Um pouco antes do início da 

festa de noivado, a segunda conversa entre Tião e Otávio confir-

maria os dois pontos de vistas distintos. De um lado Tião aponta 

que a greve não leva a nada, de outro lado Otávio confirma que 

só ela poderá ser a via da dignidade do trabalhador. 

Focalizemos mais as ações dramáticas do noivado de Tião e 

Maria durante o quadro II, que acontece num dia de sábado. Por 

coincidência, este será o mesmo dia em que se decide a greve por 

meio da assembleia dos trabalhadores. Da festa, primeiramente, 

o que temos acesso são os seus preparativos. Estão Chiquinho, o 

irmão mais novo de Tião, e sua namorada Terezinha, Romana, a 

mãe de Tião, e Otávio fazendo os últimos ajustes. Nos diálogos 

entre Romana e Otávio está em destaque, pela primeira vez em 

análise na peça, a suposta não inserção de Tião em seu grupo 

social do morro, mais um indicativo de que algo poderá aconte-

cer mais à frente. A noiva Maria chega à festa antes que o noivo, 

que logo em seguida aparece, expondo uma história um tanto 

que estranha: fora abordado por um cineasta de nome italiano, 

Antônio Di Rocca, e convidado para participar de testes para fu-

turos trabalhos. Mais tarde veríamos que a história não passava 

de uma invenção do próprio personagem. Outros personagens 

ainda chegariam à festa, como forma de apresentação destes 

aos espectadores. São eles: Jesuíno, grande amigo de Tião, e 

sua namorada Dalva; e o irmão de Maria, João, representando a 

família da noiva. Por fim, seria Bráulio, companheiro de Otávio 

e Tião na fábrica, que viria com a notícia da greve decretada. 

Uma notícia, porém, que seria amenizada com o nascimento dos 

gêmeos, filhos de uma vizinha no morro.
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Os acontecimentos durante um domingo na vida dos traba-

lhadores é o centro do segundo ato.4 Ao início do quadro I, Tião 

e Romana compõe a primeira conversa, cuja tônica é a briga (não 

exposta pelo ato anterior) entre Otávio e o filho durante a festa 

de noivado.5 O ponto alto deste quadro, todavia, acontecerá 

momentos depois desta conversa, quando Tião se encontra com 

Jesuíno no espaço interno do barraco. Ambos dialogam sobre 

qual decisão tomar: aderir ou não à greve. Para Tião, a decisão 

de furar a greve deve ser uma decisão que aponta para a coragem 

dos atos com uma real exposição dos seus motivos e, portanto, 

não deve ser às escondidas, como sugere seu colega Jesuíno. A 

preocupação do Tião aqui exposto neste quadro é a de um per-

sonagem sem muitas esperanças na modificação pela luta dos 

seus pares – companheiros de convivência cotidiana no morro 

e na fábrica – com as classes dirigentes. Sem esperanças, o herói 

 4 Sábato Magaldi foi um dos críticos que colocou que neste ato da peça ocorre 

uma perda dramática. Disse ele: “a matéria não está bem distribuída, para que 

a tensão cresça de ato para ato [...] o segundo tem feitio intimista, em que as 

personagens procuram definir-se para si mesmas antes do desfecho; do ponto 

de vista dramático o segundo ato perde em intensidade e vigor” (Magaldi, 

1962, p.131). Iná Camargo Costa, num caminho diferente, mesmo oposto, 

apontou o seguinte sobre o segundo ato: “o achado de Guarnieri, colocando 

de modo realista os seus trabalhadores num domingo, dia de prosear para 

famílias de trabalhadores favelados, que não têm poder aquisitivo para outras 

formas de lazer, e às vésperas de uma greve, consiste em selecionar – em fun-

ção da greve – os temas que frequentaram aquela prosa descompromissada de 

quaisquer exigências de tipo dramático” (Costa, 1996, p.27).

 5 Iná Camargo Costa vai apontar que esta passagem pode ser considerada uma 

espécie de desdramatatização de um tema: “o feito do dramaturgo consistiu 

em pôr em ação uma das modalidades do efeito do distanciamento concei-

tuado por Brecht, pois transferiu este momento do confronto entre pai e filho 

do seu lugar natural de um ponto de vista dramático (noite de sábado do pri-

meiro ato), onde ele é relatado com duas determinações adicionais: o relato é 

feito por uma testemunha (a mãe) e um dos contendores (o pai) não está pre-

sente. Com isto, ao invés de dar ao tópico um tratamento épico, pois, além de 

Romana limitar-lhe a um relato seco, ela critica com firmeza a incompreensão 

do jovem filho” (Costa, 1993, p.149).
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recua e não se torna solidário à luta; sua decisão estava, então, 

feita: restava furar a greve, falar com o gerente e ficar do seu 

lado. Mais tarde, no último ato, Tião, quando diz que furou a 

greve, vai confirmar a Maria esses mesmos motivos: “Eu entrei, 

furei a greve, o encarregado tomou nota do nome da gente. Deu 

mil cruzeiros pra cada um de gratificação e disse que a gente não 

ia arrependê. Pra mim é o que basta” (p.99). O que escoa de Tião 

é a sua vontade de alcançar uma nova classe social, mesmo que 

para isso faça uma certa adesão (e ele vê esta a única maneira) 

aos favores dos que estão em estratos sociais mais privilegiados. 

E mais, está ali suplantado o seu desejo de não mais ali perten-

cer, embora pertença. Deste ponto de vista, sua frase torna-se 

bastante modelar da situação: “O negócio é conseguí gente com 

boas relação [...] Daí é subi”(p.70). 

O quadro II deste segundo ato, por sinal o mais curto deles, 

vai expor o último diálogo entre Maria e Tião antes da greve no 

dia posterior. Acontece, especificamente, no domingo à noite, 

quando os dois personagens, depois de um passeio pelo parque, 

chegam em frente à casa de Maria. O que demarca esta conversa 

é o modo como Tião vai agir durante a greve. Maria pede a Tião 

que não se meta em encrenca (entenda-se por não aderir à greve).

O último ato, que ocorre numa segunda-feira, torna-se o 

de maior movimentação em comparação aos demais, pois nele 

Tião confirmará sua decisão tomada em conversa com Jesuíno; 

Otávio será preso e libertado; por fim, Tião sofrerá os acertos 

com o pai e com a noiva. Embora sejam os acontecimentos da 

fábrica, com ocorrência longe do morro, o motivo das ações dos 

personagens neste ato, nós só teremos acesso à greve pela media-

ção do que acontece no ambiente interno do barraco. O quadro 

I inicia-se com os desencontros entre o pai e o filho. Tião acorda 

mais cedo que Otávio e segue antes. Depois de ambos saírem, 

Maria é quem chegará para uma conversa com Romana. Ela re-

velará que está grávida. A chegada de Tião, em meio à conversa 
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anterior, traz as novidades, inclusive que dezoito operários fura-

ram a greve – ainda não sabemos que Tião é um deles. A notícia 

de sua não adesão se confirma com a chegada de Bráulio, que 

veio com a missão de avisar Romana sobre a prisão de Otávio. 

Defendendo-se das palavras de Bráulio, que o acusa de agir indi-

vidualmente, Tião argumenta de tal modo que suas justificações – 

embora procurem ser o contraponto – confirmam as palavras 

de seu interlocutor: “greve é defesa de um direito. Eu não quis 

defender meu direito e chega!” (p.100). Diante da notícia da 

prisão de Otávio, Romana decide pela sua busca no Dops. Todos 

a acompanham, exceto Tião. O último quadro deste ato faz um 

salto temporal para o início da noite desta mesma segunda-feira, 

iniciando com o diálogo entre Tião e o seu cunhado João dentro 

do barraco. Discutem a decisão tomada por Tião e suas pos-

síveis consequências, entre elas a inviabilidade da vivência do 

personagem no espaço do morro. Em meio à conversa, Maria 

chega e alerta sobre a festa que já estava sendo feita no morro 

para Otávio, agora não mais na prisão. Num primeiro momento, 

Maria sugere que Tião deixe o morro, protelando as conversas e 

os acertos. Ele, de modo autêntico, diz: “o que tem que ser, tem 

que ser”. Maria chega a comentar: “eu tou do teu lado”, o que 

não se confirmaria, integralmente, momentos depois. Numa 

última conversa, ela negaria a proposta colocada por Tião de sair 

do morro. Seu arremate é apontar que Tião preferiu a briga com 

todos por medo. Tião confirmaria não só o medo da greve, mas 

o medo de ser operário, este sim maior. Do acerto com o pai, 

ficam as palavras mais duras, aquelas que não mais reconhecem 

a legitimidade de Tião como filho e que serão consolidadas com 

a sua expulsão. Consciente do ato, Tião vai ainda dizer que não 

fizera tudo aquilo por covardia. Mas já era tarde para qualquer 

reconhecimento, até porque ele não cumpriria uma volta mais 

solidária às lutas. Pouco restava a Tião. À Romana, solitária na 

cena, ainda podia chorar mansamente enquanto escolhia feijões.
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Se a maior parte da peça tem o seu desenvolvimento em três 

dias, como já notamos, o filme de Hirszman já não oferece esta 

mesma demarcação. As ações principais se estendem e aconte-

cem no período de um pouco mais de uma semana, desde quan-

do Tião e Maria voltam do cinema, num sábado à noite, até o 

dia da grande greve, numa segunda-feira, mesmo dia da morte 

de Bráulio. A demarcação espacial é também outra; não mais 

temos todas as ações circunscritas ao espaço interno do barraco, 

que aqui se transforma em casa de periferia e cuja composição 

interna dos objetos sugere uma nova ordem de coisas: o lampião, 

presente na peça, que fornecia a luz é substituído pela presença 

da luz elétrica, parte já integrante da vida operária, tal como a 

geladeira, o ferro elétrico e a televisão com os seus canais, refe-

rência direta à entrada dos meios de comunicação de massa na 

vida cotidiana dos trabalhadores nos anos de 1970. Embora exis-

ta o espaço de encenação interno à casa – não só a de Tião, mas 

a de Maria também –, a opção do cineasta coloca também em 

destaque os espaços externos, lugar onde os personagens possam 

dispor suas experiências e seus sistemas de motivos. Por isso, 

a câmera buscará por todo o seu percurso, durante o filme, os 

pontos de atenção que estejam compatibilizados com demons-

tração das conjunções dos personagens e as razões de suas ações. 

Do ponto de vista do drama presente na trama fílmica, Tião será 

focalizado e acompanharemos, do início ao fim, seus problemas, 

suas relações e suas decisões. Numa outra via de construção da 

trama fílmica, a greve é o que seu narrador buscará focalizar. 

Diferentemente do que ocorrera na peça, aqui a greve não mais 

se ajusta a uma limitação espacial que fixa toda a ação no espaço 

interno de um barraco, ela está nas ruas e nos conflitos presen-

tes, dentro e fora da fábrica. Em outros termos, acompanhamos 

o seu percurso dos preparativos à deflagração.

Embora alternadas, interpenetrantes e vezes simultâneas, 

cruzando-se a todo momento, é possível, como procedimento de 
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análise, apontar a segmentação de uma e de outra via, seja ela da 

câmera que percorre Tião, seja daquela que percorre as ações da 

greve. Comecemos pelo drama tratado por Tião.

Distintamente da peça, que já se inicia dentro do barraco, 

com a chegada de Tião e Maria em meio à chuva, o filme em seu 

início busca a construção descritiva de um espaço de referências, 

demarcando uma nova época e um novo arranjo de significações 

históricas, tanto do ponto de vista material – entendido aqui 

pelos objetos e cenários presentes no espaço-tempo dos perso-

nagens –, como do ponto de vista ideológico – aqui as reivindi-

cações e desejos dos trabalhadores estão definidos pela época em 

que vivem e pelo que trazem de experiências do passado. Antes 

de ter contato com os personagens e cenários, tenho contato com 

o som. O primeiro plano começa com um enquadramento não 

nítido (sem foco) acompanhado da variação da música tema, 

que estará presente em outras tonalidades junto ao personagem 

Tião. Neste momento, ainda atribuímos significado pelo le-

treiro que forma na tela o nome do filme e pela continuidade da 

música. A seguir, com a câmera em foco – agora possuo a nitidez 

da imagem –, o plano geral colocará em destaque Tião e Maria a 

sair do cinema. O cartaz de Star Trek: o filme na saída do cinema 

dá a indicação de mais uma marca, confirmando em que época 

estamos. Em continuidade com este início, o plano imediato 

abre a sequência do casal em meio ao passeio pelas vitrinas. De 

maneira distinta da peça, o mundo do personagem que temos 

contato já não é mais o morro; há uma certa focalização que co-

loca ambos os personagens em contato com um certo mundo do 

consumo, seja pelo que notamos da indústria cinematográfica – 

é o caso do cartaz e do espaço do cinema –, seja pelo que nota-

mos da indústria fonográfica – quando ambos se deparam com 

uma loja de discos –, ou seja ainda pelas andanças entre as lojas, 

lugar simbólico de exposição deste mundo. Formulava, assim, o 

contexto inicial de ambiência dos personagens, um cenário que 
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não mais estaria visível daquela forma durante o filme, mas que 

ganharia outros contornos críticos, como é o caso da presença 

da televisão.6 Num certo momento do terceiro plano, quando 

os olhares deixam de fitar as vitrinas das lojas e se entrecruzam, 

algo parece se revelar entre os personagens, há algo que deses-

tabiliza a situação de equilíbrio inicial. Dentro do ônibus, dois 

planos imediatos a este, teremos o primeiro diálogo entre Tião 

e Maria, confirmando o que o olhar anterior sugeriu: ela possui 

um segredo do rapaz e precisa contar-lhe. Sua confissão, o segre-

do sobre a gravidez, acontecerá momentos depois, já no espaço 

interno da casa de Tião, um mundo já bastante distinto daquele 

inicial. Neste novo mundo, demarca-se uma situação de vida na 

periferia. Veja-se, por exemplo, a câmera que acompanha o casal 

no seu trajeto da descida do ônibus à entrada da casa, mas que, no 

meio do caminho, altera sua focalização para expor e sublinhar 

a violência policial diante do violeiro do bar. Se Juvêncio, o vio-

leiro que não vemos na peça, mas que escutamos, apresenta-se lá 

como o grande tocador e compositor do samba-tema, aqui o vio-

leiro do filme recebe outras marcas, sofre a violência dos abusos 

do Estado ao ser atacado pelo policial à paisana: “lugar de vio-

leiro é no Nordeste”. Dada essa demarcação espacial e exposição 

de situação problema no contexto da relação entre Tião e Maria, 

a chegada de Otávio vem fechar o prólogo inicial do filme, defi-

nindo quais são os problemas iminentes do protagonista. Com o 

pai, chegam as notícias de uma possível greve, o que levará Tião 

 6 Sobre esta crítica presente no filme sobre a televisão, há um artigo publicado 

na revista Cinemais defendendo que os momentos de convívio com o veículo 

são momentos de alienação dos personagens (Cf. Autran, p.157-169, fev. 

1999). Ao nosso ver, certamente, há uma dosagem de análise crítica quanto ao 

tratamento da televisão pelo filme, mas algo que, talvez, não possa definir o 

veículo como fonte de determinação de um projeto alienador dos personagens 

ou como forma de criação de uma ideologia da integração nacional, como é 

apontado pelo artigo.
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a pensar ainda mais em sua situação. Com este prólogo fecha-se 

também a primeira parte desta segmentação sob o ponto de vista 

do drama particular do personagem.

Alterando a ordem presente na peça, depois desta introdu-

ção dos personagens e cenários, não saltamos para a festa de noi-

vado – diga-se de passagem, nem sequer acontece no filme –, 

mas para o dia seguinte, um domingo de manhã, dia de folga 

dos trabalhadores. Com o domingo, inicia-se uma nova fase do 

drama pessoal do personagem, que, convencionalmente, cha-

mamos de segunda parte. Acompanhamos, a partir de então, 

os desdobramentos dos seus conflitos e os modos de resolução 

propostos pelo personagem até o momento de sua decisão diante 

da situação de maior instabilidade – início da última fase em sua 

jornada. Tião, neste dia de domingo, aparecerá em cena por três 

vezes e na seguinte ordem: diante de Jesuíno, de Maria e de seu 

pai. Com o primeiro, sua conversa se faz numa mesa de bar, ex-

pondo não só os seus medos de uma latente greve, o que reafir-

maria, diante do espectador, seus medos e ansiedades em torno 

da impossibilidade de seu casamento com Maria, mas também 

a defesa e as razões de sua atitude a ser tomada mais à frente no 

filme, quando furaria a greve de modo transparente (sem simu-

lações), consciente e corajoso. Pilares de um herói dramático 

que se quer, desde o início, ser autêntico. Com a namorada, 

tanto no espaço público de diversão dos operários, o parque na 

beira da represa, quanto no espaço privado, o quarto da casa de 

Cilene (amiga de Maria), a câmera percorre o personagem para 

marcar a tônica de suas preocupações. Com o pai, o conflito não 

é atenuado. Diante do alerta de Otávio, que sugere que o filho 

esteja caminhando em sentido contrário ao da luta operária e, 

assim, oferece, segundo a sua visão de mundo, uma ajuda, Tião 

tomará a posição de recusa – afinal, para ele, dentro daquele 

estrato social, não haveria outra pessoa que pudesse ajudá-lo, a 

não ser ele mesmo.
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Com a segunda-feira, temos o primeiro acesso ao ambiente 

das fábricas. Lá, Tião, deslocado dos demais trabalhadores, 

aparecerá não para discutir e julgar as demissões de outros oito 

companheiros, mas como o rapaz que se preocupa com o futuro 

do seu drama; precisa ainda alugar uma casa, arranjar uns cobres 

para o casamento e, sobretudo, não pode perder o emprego. Na 

noite daquele mesmo dia, Tião teria outro conflito com seu pai, 

uma espécie de presságio para o que aconteceria depois. A repre-

sentação deste conflito coloca em cena de forma mais direta algo 

que ficou relegado no plano da peça ao diálogo entre Romana e 

Tião, no início do segundo ato. No caso do filme, defendemos 

que não se tratava de um conflito de gerações entre pai e filho. 

Trata-se, na verdade, do conflito entre aquilo que é o drama do 

personagem e sua forma de representação e aquilo que é for-

malizado pela trama da história da greve, com suas discussões 

políticas e sua tentativa de síntese do momento histórico brasi-

leiro. A opção de Hirszman (como veremos adiante) demonstra 

sua intenção de mover para a forma da composição fílmica a 

intersecção, conflituosa por sinal, destas duas vias tratadas pela 

trama. Do ponto de vista do drama de Tião, este conflito se 

resolveria apenas na ocasião do seu encontro com seu pai, dois 

dias depois, no café da manhã, quando Otávio ficaria sabendo 

que seria avô, questão que não atenuaria seu acerto de contas 

ao final. 

Concomitante à morte do pai de Maria, decreta-se a greve 

geral. Os momentos que antecedem a greve, no domingo à noite, 

são também os momentos em que a relação do casal sofrerá com 

o assunto. Tião proíbe Maria de participar da greve, mas é ela 

quem toma e dá a tonalidade da cena, mostrando-se diferente 

daquela menina indefesa presente na peça. Ao menos, não se 

aproximava daquela menina que tentava apenas sugerir uma 

opinião ao protagonista, demonstrando resignação em muitos 

momentos.

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   279Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   279 29/10/2014   13:53:0229/10/2014   13:53:02



280  ANITA S. • ANNA B. • ARLINDO JR. • CARLO N. • LUCILENE G. • MARIA G. • SUELY M. (ORGS.)

Ao começar os acontecimentos da greve, o drama de Tião 

chega ao seu ponto alto. O fato confere ao personagem o mo-

mento de fazer suas opções. Entramos na terceira parte da seg-

mentação. A decisão de não aderir à greve, que ainda poderia 

gerar alguma dúvida no espectador, vai se consumar, e Tião en-

trará na fábrica aos berros de seu pai, que novamente será preso. 

Uma não adesão do personagem sublinhada pelo seu discurso 

às avessas aos companheiros fura-greves. Em contrapartida, é 

também o momento da adesão máxima de Otávio, que discur-

sará aos companheiros sobre os motivos e os direitos de uma 

greve, confirmando a fama de bom “greveiro” presente na peça. 

O acerto final de Tião com o pai e a namorada já tinha o seu mo-

tivo. Precisava o cineasta, no arranjo da trama fílmica, colocar 

o protagonista ante os outros dois. Tião deveria ter uma razão 

para sair da fábrica e encontrá-los. O motivo escolhido veio 

da participação de Maria na greve. Fora violentada por capangas 

à paisana e levada ao hospital e, assim, Tião fora chamado. Após 

o desencontro ocorrido no pronto-socorro, Tião conseguirá falar 

com Maria apenas na casa de sua mãe. Lá, acontece o seu con-

flito derradeiro com a namorada. Mais uma vez aqui, a escolha 

de representação posta pelo cineasta parece indicar um novo nó 

entre as duas vias, a da história da greve e da luta dos trabalha-

dores e do drama de Tião: agora é Maria quem defende o ponto 

de vista da luta dos trabalhadores. Passado este conflito, era a 

vez do acerto com o pai, com a expulsão de Tião de casa e o des-

fecho do seu drama particular.

Se pensarmos que os atos da peça indicam uma segmentação 

do drama de Tião – Primeiro ato: descobre-se a gravidez e acon-

tece a festa de noivado; Segundo ato: revela quais são as inten-

ções de Tião no que se refere a sua decisão de não aderir à greve; 

Terceiro ato: Tião fura a greve e ocorre o acerto de contas com 

seu pai e sua noiva –, o filme de Hirszman, com os devidos ajus-

tes e supressões, mantém um certo ponto de vista sobre o perso-
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nagem presente na peça. Isto é, se apenas ficarmos com o drama 

de Tião e esquecermos os demais. Já quando o filme busca tratar 

as questões da greve, sem a recorrência a este drama particular, a 

abordagem do cineasta, muita dela composta com o uso de uma 

montagem alternada, aponta para um outro caminho, refletindo 

de forma mais aguda os problemas históricos do período. É o 

caso de toda a segmentação do filme a partir da história da greve. 

Veremos que neste caso não se trata de encontrarmos três fases 

do evento, mas apenas de acomodá-lo à trama. 

A greve aparecerá pela primeira vez no filme pela boca de 

Otávio, antigo militante das lutas dos trabalhadores que foi 

preso durante a ditadura e, por esta razão, Tião não fora, inte-

gralmente, criado pelos pais. Em função de uma montagem que 

aponta para a alternância das ações, acompanhamos ora a greve, 

ora o drama de Tião. Em ambos os grupos de acontecimentos, 

há um projeto de narração que lida com o tempo de forma con-

secutiva, que nos termos de Christian Metz seria chamado por 

sintagma cronológico do tipo narrativo alternado.7 Enquanto o 

protagonista está no bar em diálogo com Jesuíno, Bráulio e Otá-

vio fazem o boca a boca entre os trabalhadores em frente à igreja. 

Enquanto Tião curte o momento de domingo com a namorada 

na casa da amiga, Otávio e os demais trabalhadores fazem uma 

reunião em uma associação para decidir os encaminhamentos de 

uma possível greve. Os fatos, porém, surgem diante do especta-

dor de modo alternado, o que não diminui a capacidade das ima-

gens (com suas sequências) em colocar as coisas que acontecem 

ao mesmo tempo e de modo consecutivo.

 7 Segundo esta definição de Metz, este tipo de montagem “oferece alternada-

mente duas ou mais séries de acontecimentos, de modo que, no interior de 

cada série, as relações temporais sejam de consecução, mas que, entre as várias 

séries tomadas conjuntamente, a relação temporal seja de simultaneidade (o 

que se pode traduzir pela fórmula: ‘alternância das imagens = simultaneidade 

dos fatos’)” (Metz, 1972, p.151).
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Na primeira segunda-feira tratada no filme, temos uma si-

tuação de desestabilização da organização dos trabalhadores. 

Depois do plano geral em que a multidão de operários entra na 

fábrica, corta-se para um plano de conjunto em que Otávio, 

Bráulio e Santine, um personagem que não existia na peça, dis-

cutem, momentos antes do início do turno de trabalho, as de-

missões ocorridas. Será também o momento de exposição de um 

conflito interno presente durante todos os dias de organização da 

greve. Trata-se das divergências entre Otávio e Santine. O ali-

nhamento ideológico do primeiro personagem foge aos sectaris-

mos, propondo sempre a resolução das questões pela organização 

do trabalhador, convencendo-os pela prática da conscientização 

política. Para ele, é preciso escolher o momento mais estratégico 

para atuação e o enfrentamento do conflito de classes. Já para o 

segundo, a tônica é o jogo das truculências e da ação no calor da 

hora, correspondendo esta a única via possível de enfrentamento 

do conflito entre classe operária e classe dirigente.

Todavia, estas movimentações até então tratadas no filme não 

passavam de suposições, representavam jogos internos a favor ou 

contra a greve. Na peça, decretar a greve não passou pelo embate 

destes conflitos internos dos operários – deve-se lembrar que 

Bráulio, já no final do primeiro ato, trouxe a resolução da as-

sembleia. No filme temos acesso ao ambiente interno da fábrica, 

conhecemos melhor quem são estes companheiros, para depois 

termos a greve decretada. Outra mudança no ponto de vista é o 

seu momento. Se, na peça, ela surge em meio à festa, no filme ela 

está em meio ao funeral de Jurandir, pai de Maria e morto depois 

uma tentativa de assalto. Soma-se a isso: o peso desta greve não 

ter, em última instância, a concordância de Otávio e de Bráulio. 

A segunda-feira da greve é o momento da materialização dos 

conflitos. A começar pela demarcação da música inicial que pon-

tua a abertura da sequência com um plano geral. Neste temos o 

espaço dos portões da fábrica, caracterizando um momento de 

saturação que se aproxima. O corte confirma que uma nova 
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composição se forma, um plano de conjunto revela policiais fa-

zendo a dispersão de trabalhadores. Na contrapartida, no corte 

seguinte, vemos num plano de conjunto trabalhadores, nitida-

mente, numa tentativa de convencer outros operários sobre a 

importância da greve, o movimento de câmera indica o aumento 

da movimentação, que se confirma com os gritos de “trabalha-

dores unidos jamais será vencido”. Até então, ainda não reco-

nhecemos nenhum personagem em particular. O próximo corte 

orientará o espectador ao reconhecimento. A câmera focaliza 

Otávio e Santine em mais um conflito interno dos trabalhadores, 

que se desfaz com a repressão policial. O corte para o plano ame-

ricano revela o enquadramento de Otávio, Bráulio, Santine, que 

juntos de outros trabalhadores, correm da repressão em direção 

a um espaço que ainda o espectador não sabe identificar. Um 

próximo plano oferece acesso ao drama de Tião, um plano de 

conjunto que define o espaço e a situação do personagem. Tião 

tenta entrar na fábrica e é barrado por alguns outros operários. 

Em seguida, policiais o ajudarão. Quando já tínhamos em foca-

lização apenas Tião, que calmamente se preparava para adentrar 

os portões, eis que surge a voz de seu pai. Só agora, quando o 

corte coloca em cena Otávio e Santine, veremos que aquela cor-

rida seguia em direção ao espaço do portão principal da fábrica. 

Estavam frente a frente o pai e o filho, momento em que Otávio 

seria preso e Tião entraria para a fábrica.

Num outro momento do conflito, teremos acesso à greve 

mediada por um narrador que acompanha Maria e sua amiga 

Cilene. Espécie de contraponto a Tião, Maria aqui quer ser so-

lidária à classe. Sua situação confirma isso: está grávida e faz a 

opção de enfrentamento às repressões na porta de fábrica, so-

frendo os danos por isso.

O desfecho final da história da greve ganha tonalidades trá-

gicas. Depois de Bráulio libertar, junto com Romana, Otávio, 

ele segue novamente para o campo de luta da greve. Seu papel, 

conforme recomendação do amigo Otávio, será controlar os âni-
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mos de Santine. Na ordem da montagem dos acontecimentos da 

trama, a nova focalização de Bráulio ocorre após as sequências 

dos acertos familiares com Tião. O corte inicial é para os traba-

lhadores na saída da fábrica. Temos a câmera que, na porta da 

fábrica, se movimenta entre os operários em busca de uma foca-

lização que ainda não está bem definida para o espectador, em 

busca de uma certa especificidade de personagens, que terá seu 

curso completo no encontro com Santine, Bráulio e mais alguns 

outros trabalhadores. A cena é pontuada pelo som, uma música 

com motivo de suspense, como algo se anuncia na trama. Planos 

seguintes apontam para um novo elemento presente em cena, 

trata-se de um carro policial, de onde descem dois policiais ves-

tidos à paisana. Em novo corte, a tonalidade à cena é demarcada 

pela presença da repressão policial contra os operários. A volta 

na focalização dos personagens (Bráulio, Santine e outros) é o 

início do conflito final. Após o jogo de planos e contraplanos 

que evidenciam o binômio repressão e movimentação trabalha-

dora, temos o corte para o plano que compõe os últimos lances 

da greve presentes no filme. Primeiramente, estamos diante do 

plano de detalhe da arma; com o movimento de câmera des-

cobriremos que quem a carrega é um dos policiais que saiu do 

carro. No mesmo plano, nosso olhar é centrado para o matador 

que, por sua vez, centra seu olhar sobre Bráulio, que está junto 

dos demais trabalhadores e é o alvo já anunciado pelo compa-

nheiro policial. O tiro é certeiro e com o movimento de zoom, 

que se aproxima do conglomerado de trabalhadores, constata-

mos a morte de Bráulio nos braços de Santine. 

Do drama burguês à forma épica

A montagem indicou a alternância de ações de uma via e 

de outra. É, no entanto, quando estas se cruzam que ocorre o 
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que chamamos de desdramatização da forma dramática com a 

intenção de um encaminhamento ao modelo de ação épica. É o 

que tentaremos demonstrar pela análise de duas sequências, cuja 

proposição central de ambas é deixar o espectador em situação 

de análise em face do que se apresenta na tela, espécie de des-

conforto crítico presente no filme. Para os dois casos, o drama 

de Tião é bloqueado – elimina-se, momentaneamente, sua ilu-

são – e temos na tela a abertura para a argumentação agressiva, 

despertando o espectador para a observação das determinantes 

sociais presentes nas relações dos personagens.

A primeira sequência está posta no espaço interno da casa, 

durante a reunião familiar para o jantar na primeira segunda-fei-

ra tratada no filme. O espaço da esfera privada representado pela 

casa de Otávio e Romana será esquematizado, como veremos, 

mais do que o espaço de discussão dos dramas particulares, mas 

como o espaço por excelência de exposição política e de projeto 

retórico de conscientização. Vale lembrar que este espaço, em 

outros momentos do filme, já se firmava deste modo. É o caso da 

primeira aparição de Otávio, já vinha ele com a notícia da possi-

bilidade da greve, inserindo no contexto do drama de Tião mais 

uma desestabilização. Foi ainda neste espaço da casa que Otávio 

recebeu a notícia trazida por Bráulio da greve decretada. Nela 

também o pai teve que decidir pela expulsão do filho, pois como 

afirmou aquela não era a casa de um fura-greve. Se a casa confi-

gura já este tipo de espaço, delimitado pelos conflitos, nada mais 

válido do que escolher o momento do jantar, quando toda a famí-

lia está presente, como a hora mais própria para desfilar os valo-

res e reflexões sobre a realidade do operário. Compõem a mesa: 

Otávio, Tião, Terezinha e Chiquinho, todos estes sentados, e 

Romana, que serve os pratos e está de pé. Temos dentro da cena, 

basicamente, três posições de câmera: uma que do mesmo ponto 

faz a opção da focalização a partir da movimentação: ora para a 

família inteira, ora apenas Tião de perfil, ora para Otávio; uma 
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outra posiciona-se como contracampo à anterior, detendo-se no 

primeiro plano de Tião; e uma última que toma a mesa por outra 

posição, onde apenas Tião está de frente e os demais de costas. 

Mas apenas apontar os lugares de onde saem estes olhares não é 

suficiente para comentar o ponto de vista criado pelo narrador.

O plano inicial da sequência sugere uma primeira composi-

ção do quadro, definindo os lugares dos personagens no espaço. 

Com todos reunidos, a sugestão ao olhar define uma rotina de 

reunião familiar depois de um dia de trabalho, esta presente no 

filme e não na peça. Romana, acompanhada pela câmera que, 

lentamente, abre-se aos demais já sentados à mesa, é quem traz a 

sopeira num ritual que parece se repetir nos gestos do cotidiano 

familiar. Com a câmera já fixada, tomando todos os persona-

gens, a ela se encaminham os primeiros diálogos, quebrando o 

silêncio da cena: é Otávio que reclama da recorrência da sopa 

nos jantares; é Terezinha que recusa o jantar num primeiro mo-

mento, mas aceita em seguida; é Otávio, em nova fala, que insere 

o assunto da fábrica, reencaminhando todos os demais diálogos 

presentes no jantar para o plano da esfera de discussão pública 

de cunho político. O que, notadamente, parecia ser o ato do co-

tidiano familiar de mais um jantar ganha outras tonalidades na 

cena. A demissão de oito operários entrava na pauta da conversa. 

O segundo plano já é uma reação à ideia posta na mesa. Isolado 

na cena está Tião de perfil; sem olhar diretamente a ninguém, 

ele alerta seu pai sobre o risco de este também perder o emprego. 

Para Tião, não estava em jogo a situação do trabalhador, da qual 

seu pai era mais um entre tantos outros, mas a situação particu-

larizada do seu drama, como frisou: “não vai ser fácil, para mim 

sozinho, sustentar duas famílias”. O movimento de câmera, dei-

xando agora Otávio isolado na cena, é a resposta inicial ao drama 

de Tião. O pai reafirma sua capacidade como operário. A respos-

ta, porém, de Tião, agora focalizado do foco de visão de seu pai, 

reitera que no seu jogo está em pauta nada mais que sua situação 
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particular, a qual, em seguida, mais uma vez, seria recusada. A 

crítica à situação particular do protagonista, que, segundo o en-

tendimento do pai de Tião, não é passível de ser modelo de luta 

para os trabalhadores, intensifica-se na proporção que Otávio 

distancia-se de seu personagem e torna-se o comentador8 dos ar-

ranjos históricos, inserindo, de forma privilegiada, a luta prole-

tária na ordem das coisas. Deste distanciamento de Otávio surge 

um narrador que independente do foco de visão da câmera – ora 

isolando-o na cena, ora colocando-o junto dos demais –, entoa 

o discurso das lutas coletivas cuja importância está acima das 

histórias individuais. Deste Otávio virá os comentários mais áci-

dos, colocado nas brechas do drama de Tião, quase que tornando 

um discurso de sobreposição com nítida finalidade didática de 

alerta sobre o tempo histórico de então. Seu teor e tônica confir-

ma isso: já não vivemos mais numa ditadura militar, os tempos 

já são outros; os trabalhadores estão se organizando, portanto, 

o momento é de olhar para frente, levantar a cabeça e partici-

par da luta, o que sugere uma clara alusão à luta implementada 

pelos trabalhadores do ABC paulista em finais do decênio de 

1970. Enviesado ao drama de Tião, manifesta-se o plano épico 

 8 Parece-nos que este é um dado de presença do efeito do distanciamento da 

teoria de Bertolt Brecht, na qual o espectador “começando a estranhar tantas 

coisas que pelo hábito se lhe afiguram familiares e por isso naturais e imutá-

veis, se convence da necessidade da intervenção transformadora [...]. A teoria 

do distanciamento é, em si mesma, dialética. O tornar estranho, o anular da 

familiaridade da nossa situação habitual, a ponto de ela ficar estranha a nós 

mesmos, torna nível mais elevado esta nossa situação mais conhecida e mais 

familiar” (Rosenfeld, 2000, p.151-152). Em ambos os casos por nós tratados, 

nas duas sequências, o recurso utilizado para o efeito do distanciamento é o 

do ator como narrador. Nele, o ator não representa da maneira tradicional, 

identificando-se em absoluto com seu papel. “O ator épico deve ‘narrar’ seu 

papel, com o ‘gestus’ de quem mostra um personagem, mantendo certa distân-

cia dele. Por uma parte da sua existência histriônica – aquela que emprestou ao 

personagem – insere-se na ação, por outra se mantém à margem dela. Assim 

dialoga não só com seus companheiros cênicos e sim também com o público” 

(Ibid., p.161). Ver também Brecht (1978).
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em que o momento de representação sugere o mesmo momento 

de abertura política do qual o filme participava. Está em jogo a 

recuperação da vontade histórica do trabalhador e a consciência 

proletária, depois dos anos de ditadura. 

Dentro da cena, o que se nota é que todo seu desenho man-

tém os contornos de um momento do cotidiano, que só é quebra-

do com a intervenção das palavras de Otávio, que se distancia da 

figura familiar para se tornar comentador de um tempo históri-

co. Um tipo de narração que independe do centro de focalização 

da câmera. A visão da câmera, apoiada de três pontos distintos, 

torna-se nesta cena apenas técnica de exposição. Seus cortes e 

sua montagem não definem uma certa relação ideológica com os 

personagens. Uma relação que apenas se efetiva quando o proje-

to retórico do discurso de um deles, no caso Otávio, vem à tona 

por um modo que não deixamos de reconhecer sua participação 

no drama particular do filho, mas, sobretudo, o que fica subli-

nhado, ganhando amplo destaque, é sua participação de militan-

te e analista da situação geral da classe trabalhadora no contexto 

pós-ditadura. 

O plano de ação épica também aparecerá em outro momento 

do filme, no acerto do personagem Tião com a namorada. Ve-

jamos mais de perto esta sequência. Lembro que reconheço o 

início desta sequência no momento quando Tião entra na casa à 

procura de Maria, depois de já ter furado a greve.

Plano 1: Câmera na mão acompanha a entrada de Tião na 

casa. Ele segue pelo corredor até alcançar um dos quartos da 

casa. Uma música pontua todo o seu trajeto.

Plano 2: Ainda sob a mesma música, imagem de Maria e 

Cilene deitadas na cama. O foco de visão é do personagem Tião. 

Notamos, assim, que a câmera se identifica com o olhar do per-

sonagem, embora não necessariamente com seu ponto de vista.

Plano 3: A continuidade da música ainda pontua este plano. 

Tião é focalizado de frente, em primeiro plano.
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Plano 4: Não há mais música na cena. Imagem de Maria e 

Cilene deitadas. O foco de visão já não é mais de Tião, que entra 

pela lateral direita do quadro, acordando com sua presença as 

duas personagens. À pergunta de Tião sobre o que acontecera, 

Maria se mostra ríspida. Cilene sai do enquadramento. Inicia a 

confusão entre Tião e Cilene. 

Plano 5: Maria, sentada à cama em primeiro plano, defende 

a amiga. 

Plano 6: Cilene e Tião, primeiramente, em plano americano. 

Com a descida da câmera, Cilene sai de cena, ficando no enqua-

dramento Tião e Maria. Ele de frente e ela de costas. 

Plano 7: Maria sentada em primeiro plano. Ela recusa qual-

quer toque de Tião, que a chama de anjo. Sua resposta:

Maria: Tira a mão de mim. Anjo o caralho! Arrebentada, fudida, 

levando murro na barriga. Isso é que eu sou. Não tenho nada de 

anjo, não.

Tião (não o vemos): O que te aconteceu, Maria?

M: Aconteceu pra todo mundo. Você é um grande filho da puta, 

Tião. Tava um massacre na porta daquela fábrica. Nós somu merda 

pra eles e tu lá dentro, de bom moço, vendo teu pai levando cace-

tada, sem sangue pra reclamar, pra reagir, porra!

Plano 8: Tião em primeiro plano. Ele ainda ouve Maria. Sua 

expressão já é outra da inicial, tenta falar alguma coisa, mas não 

consegue e continua a ouvir sua namorada:

M: Eu não queria que você fosse herói, eu queria que tu fosse gente.

Plano 9: Começa a sequência de planos e contraplanos feitos 

a partir de primeiros planos dos personagens. Maria está em 

primeiro plano e continua a falar:
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M: Qual é o seu ideal na vida, hein? É uma mulherzinha fazendo 

comidinha gostosa. É um filhinho estudando num coleginho legal, 

tudo limpo. Eu também quero o limpo e gostoso. Eu também quero 

uma vida decente, mas não a esse preço.

Plano 10: Primeiro plano de Tião, que apenas ouve Maria.

M: Eles tão fudendo a gente e tu ajudando a fuder. Que vergonha, 

Tião! Que vergonha!

Plano 11. Imagem de Maria de frente e Tião de costas. Maria 

continua seu discurso:

M: Vai te embora. Teu filho quase não existe mais por causa de por-

rada da polícia, viu, garoto besta. O médico disse que não foi nada 

de mais. Só sangrou, não mexeu com o feto. Se esse filho nascer, 

ele vai ser só neto do Otávio. Eu vou ter vergonha de dizer que ele 

é filho do Tião. 

T (de costas, em meio a sua fala, a câmera começa a fechar o zoom 

até enquadrar apenas Maria em close): Tá nervosa, menina. Tudo 

isso é nervo. Tá meio maluca, aí, como todo mundo. Não é nada 

disso. Vocês não veem direito. Vocês se entregam, porra, fazem 

besteira. Quem leva vantagem é quem percebe a merda que é isso 

aí e sabe se virar.

M: Vai embora, Tião! Olha, sem mais nada, tá. Sem noivado, sem 

casamento, sem porcaria nenhuma. Que você fizesse besteira, tudo 

bem. Eu tava até sabendo, mas teu estômago. Aguentar tudo aquilo 

de cabeça baixa. Tião, você ficou sendo merda, percebeu?

Plano 12: Imagem de Maria de frente e Tião de costas. O re-

enquadramento, com o movimento de câmera, acompanha Tião 

que se levanta, torna-se pensativo a olhar para o chão até sua 

explosão de violência, batendo contra o armário.
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Plano 13: Imagem de Maria sentada na cama. Ela faz sua pro-

vocação à reação de Tião, que reagirá, mais uma vez, de modo 

violento.

M: Bate, bate em mim também, bate no teu pai, na tua mãe, nos teus 

companheiros. Em nós você quer bater, deles você aceita gorjeta.

M (depois de receber o tapa na cara de Tião, cujas mãos apenas apa-

recem): bate mais, bate mais. Fizeram escola esses filhos da puta.

Plano 14: Primeiro plano de Tião, atônito à situação. Ouve 

ainda as últimas palavras de Maria:

M: Tira mais sangue.

T: Eu...eu é que tiro sangue.

Depois disso, já ouvimos a chegada de Otávio e os demais. 

Acompanhamos, por fim, a saída de Tião do quarto.

Da chegada de Tião (plano 1), com sua entrada no quarto 

onde está Maria, à sua saída (plano 14), depois de ter ouvido as 

duras palavras da namorada, o conjunto de planos se ligam pela 

continuidade de ações. É a chegada, é o acerto de contas, é a saída 

do personagem. Porém, do ponto de vista épico, a sequência 

acomoda um outro ensejo: coloca em destaque as engrenagens 

do mecanismo de luta do trabalhador, expondo Tião como mo-

delo de alienação. Destacar Tião como modelo de análise requer 

que o modo de narrar pare a ação do drama particular e se guie 

por outros parâmetros. É o caso do início da sequência. Nos três 

primeiros planos, temos um narrador que ajusta os nossos olhos 

aos olhos do drama de Tião. Com a música seguimos os seus 

passos, demarcamos uma ligação afetiva com ele. Foi-se a músi-

ca, foi-se a ligação. O plano imediato, plano 4, é esta passagem 

para o campo do conflito. O narrador já se distancia do objeto 

narrado enquanto drama do personagem. No jogo de planos e 
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contraplanos, que se inicia no plano 9, fica a tentativa de um nar-

rador que deseja imprimir marcas de uma suposta objetividade, 

como que não buscando aderir, ideologicamente, a um ou outro 

personagem, deixando para o campo retórico dos personagens 

quaisquer definições. Supondo esta tal objetividade, mas, então, 

o que explica dentro da fatura narrativa a suspensão do drama 

particular de Tião, sua crise e um novo tipo de modulação épica 

implementada na cena, refletindo o lugar mais geral da luta dos 

trabalhadores?

Deve-se, em grande medida, pela atuação de Maria, que 

busca um efeito evidente de distanciamento de seu persona-

gem. Temos uma Maria quase que de frente para a câmera (caso 

dos planos 5, 7, 9, 11, 12 e 13); em suas expressões não mais 

identificamos aquela personagem afetuosa e de tintas melodra-

máticas, a qual, inicialmente, questiona Tião se este a amava. 

Aqui, diferentemente, Maria não é mais personagem do drama 

de Tião, mas, sim, sua comentadora e analista dos atos, suge-

rindo as prováveis implicações de suas decisões para o conjunto 

de luta. Maria, no papel de comentadora, desafia-o a sair do seu 

próprio drama. Tião ouve, mas rejeita qualquer adesão, ainda 

para ele era presente a ideia (veja-se o plano 11, sua fala) que não 

existem muitas alternativas, apenas uma possível: ajustar-se à 

engrenagem e buscar, por si só, a saída. Desde o início, impor-

tava para Tião angariar de volta o afeto da namorada, buscando 

reconstituir o espaço dramático e, quase folhetinesco, da relação 

a dois com juras de amor. Uma tentativa de voltar ao mesmo 

espaço que acompanhamos no início do filme, quando o casal 

voltava do cinema, ou daquele espaço da diversão de domingo, 

quando o casal passeia pelo parque e pela casa da amiga Cilene. 

Espaço ilusório, tal como o do drama burguês, que será rejeitado 

por Maria.

Na peça, Maria é a grande aposta do protagonista quanto 

à resignação e concordância de seus atos perante a greve. No 

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   292Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   292 29/10/2014   13:53:0229/10/2014   13:53:02



COMUNICAÇÃO, CULTURA E LINGUAGEM  293

segundo ato da peça, Jesuíno alerta Tião que Maria pode não 

gostar de sua atitude de não adesão. Prontamente, a resposta do 

personagem afirma sua certeza: “Maria é minha mulé e gosta de 

mim. O que eu fizé ela vai achá certo!” (p.73). Embora, ao final 

da peça, veríamos que Maria não aceitaria tão bem esta situação, 

notamos em muitos pontos a sua anuência voluntária em apoio 

a Tião, ou seja, aponta-se para uma ruptura não integral com os 

dramas particulares do personagem. 

Diferentemente, aponta a construção da narrativa no filme. 

Neste, já se desenvolve uma Maria de contornos mais definidos 

e de opinião mais precisa. Altera-se do tipo mais condescendente 

da peça para uma personagem de presença no processo da greve 

e das lutas. Significa dizer que acompanhamos uma Maria que, 

além de não permitir o mando do namorado, quer modificar 

seu estado de coisas. Sua modificação, porém, permite-se partir 

de um pressuposto diferente daquele idealizado pelo drama de 

Tião. Deste ponto de vista, o pensamento de Maria poderia ser 

considerado como a antinomia do pensamento de Tião. Mais 

do que isso, fica como hipótese: que o pensamento de Maria, 

na sequência, é o espaço aberto para ação épica, enquanto que o 

pensamento de Tião constitui o espaço formalizado do drama. 

Ambos só ganham relevo aos olhos do espectador quando postos 

em face de oposição recíproca, evidência trazida apenas nestes 

momentos de picos conflituosos presentes não só aqui, mas em 

várias sequências do filme.

Considerações finais: uma metáfora entre 
exemplos 

O desfecho para o drama de Tião é a exclusão do personagem 

do ambiente onde não se adaptava. Não havia mais espaço para 

ele. E o caso da greve? Há desfecho, além daqueles dos aconte-
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cimentos e da tragédia? O que fica em cena? Há ainda entoado 

o canto da esperança ou o do desencanto em face dos problemas 

da realidade do trabalhador brasileiro? Analisar as cenas de-

pois da morte de Bráulio pode ser um caminho para se discutir 

a metáfora final trabalhada pelo filme, abrindo para um tipo de 

ambiguidade de grande presença no cinema moderno. 

Depois da morte de Bráulio, personagem de claras ligações 

com Santo Dias – operário morto em 1979 –, cortamos para o 

desfecho do drama de Tião, que toma um ônibus, representando 

sua saída daquele mundo. O corte seguinte será para um con-

junto de três sequências finais do filme, sendo que duas delas (a 

primeira e a última) ligam-se em torno da morte de Bráulio. 

Deste conjunto, a primeira sequência coloca em cena o veló-

rio de Bráulio e a última destaca-se uma grande passeata, legíti-

ma representação (encenação) dos momentos de transformações 

durante a abertura política, quando diversas classes e institui-

ções (igrejas, estudantes, intelectuais, sociedade civil, traba-

lhadores) se unem na defesa democrática. Ali Bráulio é mártir, 

exemplo a ser seguido de luta. Não há mais o drama de Tião, 

nem tampouco há greve em cena. Importa o momento único da 

vontade operária, quando a voz abafada do trabalhador ganha 

o canto da esperança, pondo em prática uma nova concepção 

de tempo histórico. Não é à toa que, durante o velório, Otávio 

comenta a Chiquinho que, num certo dia, Braúlio será ensinado 

nas escolas; de operário transformara-se em personagem histó-

rico. Não um personagem “qualquer”, é aquele que arranhará 

as pesadas, e muitas vezes intransponíveis, páginas dos livros 

didáticos. 

Mas o que está sugerido pela sequência intercalada entre 

estas duas? Trata-se de uma sequência em que as ações dos acon-

tecimentos não mais importam para compor a cena. Estão senta-

dos à mesa Romana e Otávio. Ela no centro da mesa, ele na sua 

cabeceira. Depois de notarmos pelos dois primeiríssimos planos 
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a expressão de ambos os personagens, passamos para o detalhe 

das mãos, imagem-centro de toda a sequência. O plano detalhe 

define os contornos desta parte singular do organismo de ambos 

os personagens, partes estas que se tocam, num claro reconhe-

cimento da união e esperança dos novos tempos. Encontrava-se 

a síntese própria da sua diversidade e funções, às quais Bosi 

chamou de “trabalhos da mão”: “parece ser próprio do animal 

simbólico valer-se de uma só parte de seu organismo para exer-

cer funções diversíssimas” (Bosi, 2000, p.67). Sugestão meta-

fórica alcançada pelo filme a partir de uma mão que leva em si, 

na sua corporeidade e materialização da sua forma, as experiên-

cias do passado por elas vividas. De uma mão que retoma os ges-

tos do cotidiano. De uma mão que gesta os novos tempos. De uma 

mão que sente a vida apanhada no chão de fábrica. Da mão que é 

força de trabalho. Da mão que explora a outra mão. Da mão que 

é explorada. Da mão que carrega o caixão. Da mão que escolhe o 

feijão, separa os possíveis dos não possíveis. Da mão que oferece 

o feijão escolhido. Das mãos que se juntam. De uma mão que 

“aponta com gestos o eu, o tu, o ele; o aqui, o aí, o ali; o hoje, o 

ontem, o amanhã; o pouco, o muito, o mais ou menos; o um, 

o dois, o três, os números até dez e os seus múltiplos e quebrados. 

O não, o nunca, o nada” (Bosi, 2000, p.67). Das mãos de Romana 

e Otávio, e outros tantos.
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