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APrEsENTAÇÃo
Nuno Manna

A história da civilização é formada por luz e sombra. 
Desde que a razão, a verdade e a ordem tornaram-se impe-
rativos para a construção de sociedades modernas, a huma-
nidade passou a ser assombrada por aquilo que coloca em 
risco sua pretensa trajetória de progresso: o absurdo, o 
insólito, o sobrenatural, medidas inconvenientes de uma 
modernidade que está sempre a se afirmar.

Assim, nos últimos séculos, o ser humano vem empre-
endendo frequentes esforços para a disciplinarização do 
pensamento, racionalização dos tempos e espaços e con-
trole dos impulsos selvagens da natureza, inclusive (ou 
sobretudo) da natureza humana. Ao mesmo tempo, ele vem 
constituindo narrativas sobre seus dilemas e seu cotidiano, 
habitados por toda uma complexidade com a qual a razão 
não consegue lidar e cujas formulações não consegue tra-
duzir. Nas artes, encontramos exemplares fascinantes des-
ses interstícios da modernidade, particularmente expressi-
vos naquelas narrativas chamadas de fantásticas.

Foi via literatura que visionários como Edgar Allan Poe, 
Franz Kafka e Jorge Amado fizeram nascer, cada um de 
maneira própria, tramas que escapam a nossos esquemas 
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convencionais de percepção da vida cotidiana. No cinema, 
imagens e sons encontraram solo fértil para a exibição e 
exploração da realidade, tensionando nossos princípios 
compartilhados de representação. Grandes criadores como 
Orson Welles, Mario Bava e Andrei Tarkovski também se 
engajaram na revelação de humanidades que são tão 
mais ricas quanto mais estranhas, enigmáticas e mesmo 
assustadoras.

A mostra Poéticas do Fantástico promove passeios por 
expressões do fantástico na história da ficção moderna, 
convidando o público a se abrir para relações potentes 
com possibilidades outras de experiência de mundo. Suas 
sessões e atividades partem da reunião de um repertório 
de narrativas diversas em suas especificidades históricas, 
contextuais, temáticas e estilísticas, tateando emblemáti-
cos percursos da imaginação e do desejo humano dispersos 
pelos terrenos do sobrenatural (e para além dele). Seu con-
junto de narrativas aponta para as possibilidades abertas do 
fantástico no ponto de encontro entre cinema e literatura, 
onde elas se tornam espaço de diálogo, reflexão e criação.

Engajar-se nesses passeios é ir ao encontro de manifes-
tações do fantástico, o qual não se restringe a um gênero 
de fronteiras demarcadas. É até possível encontrá-lo fun-
dando uma série de gêneros de marcas bastante reconhe-
cidas, e com os quais ele é recorrentemente associado.  
É o caso do terror – emblematicamente construído em 
um filme como O médico e o monstro (Rouben Mamoulian, 
1931), adaptação do livro de Robert Louis Stevenson – 
e da ficção científica – que tem como exemplo antoló-
gico um filme como A guerra dos mundos (Byron Haskin, 
1953), adaptação do livro de H. G. Wells. No entanto, sem 
descartar primorosos exemplares genéricos, a mostra 
aposta em um fantástico que atravessa todos eles e que 

os ultrapassa, como esse espírito que ameaça e anima 
nossas manifestações culturais.

Essa abertura para as possibilidades das poéticas do fan-
tástico nos permite, enfim, reconhecer sua presença nas 
figuras malditas que inundam nossa cultura popular – o 
fantasma, o vampiro, o alienígena. Mas ela também nos 
convoca a perscrutar outras sobrenaturalidades mais difu-
sas, que talvez sequer se materializem em figuras claras, ou 
que, ao contrário, são tão evidentes que desafiam o próprio 
senso do sobrenatural. São essas as potências exploradas 
pelo conjunto de ensaios a seguir, que reconhece no cinema 
e na literatura alguns dos confins do fantástico. Eles ofere-
cem alguns caminhos para exploração desse terreno que já 
pode até nos parecer familiar, mas que ainda tem muito a 
nos expressar sobre nosso desconhecido.

Nuno Manna é doutor em Comunicação Social 
pela Universidade Federal de Minas Gerais e 
professor adjunto da Faculdade de Comunicação 
da Universidade Federal da Bahia. É jornalista 
e colaborador da revista piauí, entre outras 
publicações. Autor dos livros A tessitura do 
fantástico e Jornalismo e o espírito intempestivo.
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ENsAios um CiNEmA mAior
Marcelo Costa

Acordar: o paradoxo da imobilidade. Um ato inaugu-
ral, ou seria de encerramento? Um gesto limítrofe, linha 
fronteiriça entre sono e vigília? Travessia entre sonho 
e realidade? Ou apenas estrada contínua que corta o 
deserto de coisas impassíveis rumo a um des-horizonte? 
O acordar é a um só tempo princípio e fim, espécie de 
corte umbilical que lança uma nova vida ao mundo, e 
encerra um vínculo jamais retomado. Ao menos dois1 dos 
principais romances de Kafka têm no acordar a apresen-
tação do conflito dos seus personagens e o vaticínio de 

1 Em O castelo, o agrimensor K. também é acordado 
nas primeiras páginas da narrativa, pela estranha 
presença do sujeito que se apresenta como 
filho do Castelão e exige de K. a permissão para 
permanecer no terreno do castelo: “– E é preciso 
ter permissão para dormir aqui? – perguntou K., 
como se quisesse assegurar a si mesmo que o que 
havia ouvido não era um sonho”. F. Kafka,  
O castelo, Editora Nova Cultural, 2003, p.8.
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uma condenação, uma sentença a uma condição irrevo-
gável. É Gregor Samsa quem “em certa manhã acorda 
de sonhos intranquilos (…) metamorfoseado num inseto 
monstruoso”, e Josef K. quem é acordado pela presença 
do inspetor de polícia em seu quarto de pensionato, sob 
uma acusação caluniosa. Não é assim, entretanto, que 
tem início a versão cinematográfica de O processo (1962), 
de Orson Welles. A abertura do filme é o conto “Diante 
da lei”, que aparece no final do romance, sob a forma de 
uma parábola narrada pelo sacerdote, na visita de Josef 
K. à catedral. No conto, um homem do campo passa a 
vida a tentar entrar na lei, e é barrado pelo guardião – 
apenas o primeiro e menos poderoso dos porteiros que 
impedem o acesso de sala em sala. Após anos de espera, 
moribundo, o homem questiona a razão pela qual é o 
único a cogitar entrar por aquela porta. Ao que o por-
teiro responde que por ela só ele poderia entrar, visto 
que só a ele aquela porta estava destinada. E que agora 
ele, o porteiro, iria fechá-la. Além de suscitar diferentes 
interpretações para a obra de Kafka2, o prólogo ou incipt 
fílmico introduz importantes questões. Primeiramente, a 

2 Uma das mais instigantes é a defendida por 
Giorgio Agamben, no livro Nudez. O autor sugere 
que a letra K. que acompanha Josef K., em vez de 
um alter-ego do autor, faz menção à marca gravada 
na testa de um falso acusador (Kalumniator) no 
direito romano. Essa seria a chave de compreensão 
para entender O processo como uma saga de 
autopunibilidade, a partir da ideia de que todo 
homem se autocalunia para submeter-se à lei.  
Ver G. Agamben, Nudez, Editora Autêntica, 2015.

voz de um narrador literário, o próprio Welles em voice 
over, que anuncia diferentes lugares narrativos – já que a 
parábola reaparece ao final, contada pelo advogado, tam-
bém interpretado por Welles. E a voz do narrador que 
anuncia se tratar de uma passagem do romance, uma 
história cuja “lógica é a de um sonho. De um pesadelo”. 

Welles investe, portanto, na recriação de uma esté-
tica do pesadelo, uma chave de leitura da obra de Kafka, 
embora não a única possível. Para tanto, as inovações 
estéticas, estilísticas e narrativas que alçaram Welles a 
precursor do cinema moderno ressoam em O processo. 
Não há como negar o virtuosismo e o completo domínio 
da linguagem, que têm êxito em oferecer uma experi-
ência labiríntica, angustiante e aparentemente fora da 
razoabilidade lógica. Procedimentos estéticos marcantes 
compõem o universo kafkiano: os ângulos inusitados de 
câmera; a exploração da profundidade de campo, numa 
inclinação em contra-plongée que remete a um olhar 
enviesado do mundo; a iluminação e os cenários expres-
sionistas, que remontam a um jogo de luz e sombras de 
desproporções desconcertantes; uma montagem impre-
visível, capaz de alterar o andamento da narrativa e das 
emoções, e, sobretudo, uma encenação essencialmente 
calcada no paradoxo da imobilidade, em que o estático 
e o dinâmico contrastam ou convergem para produzir a 
sensação de estranhamento.

Duas sequências, em especial, parecem evidenciar essa 
escolha. Na primeira delas, Josef K. acompanha o ins-
petor até as dependências de um teatro. Um lugar cujas 
discrição e obscuridade remetem a uma sala de inter-
rogatório. O inspetor pede a Josef K. para posicionar-
se abaixo de uma luminária, destacando-o em meio à 
escuridão. Dois interrogadores, de expressões fechadas e 
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impassíveis, encaram, na frontalidade do primeiro plano, 
o interrogado. Mas logo o inspetor dá as coordenadas 
para Josef K. se dirigir a outro lugar, conferindo contor-
nos labirínticos ao processo. A cena seguinte abre-se 
com uma estátua – a justiça? – encoberta num lençol, e 
a câmera deriva gradualmente para baixo, onde corpos 
inertes, de pé e descamisados, parecem esperar a exe-
cução da sentença, carregando no peito uma plaqueta 
com número de identificação. Corpos desumanizados que 
ressignificam o limite entre vida e morte, os quais podem 
ser tomados como um comentário às vítimas dos campos 
de concentração do século xx, que para muitos a obra de 
Kafka antevê.

Em meio à imobilidade dos corpos sofridos, Josef K. 
se locomove em direção ao destino, até encontrar uma 
mulher 3 que o manda entrar. Logo estamos diante do 
burburinho de um tribunal apinhado de gente, aparen-
temente à espera do acusado. Josef K. é então conduzido 
pela mão por um menino ao palco do tribunal. O herói 
atravessa uma massa informe e apática de corpos estáti-
cos que o observam, como um rio visto de cima cortando 
uma paisagem árida. Josef K. lança seus argumentos em 
defesa dos condenados injustamente. A plateia e os 

3 Na verdade, trata-se da mulher do vigia do 
tribunal, uma das mulheres com quem Josef K. 
se relaciona em sua jornada na tentativa de se 
livrar da acusação que lhe foi imputada. Além 
dela, ele tem breves relações com a Srta. Burnster, 
sua colega de pensão, numa breve mas sempre 
marcante aparição de Jeanne Moureau, e com Leni, 
a assistente do advogado interpretado por Welles.

juízes se dividem entre a atonicidade e o êxtase, como se 
decorrentes de descargas coletivas. O silêncio e a apatia 
são rompidos pelos aplausos e a euforia, num espetáculo 
perverso de quebra e restauração da imobilidade, o qual 
se acirra ainda mais quando um homem agarra à força, ao 
fundo do tribunal, a mulher que recebera o protagonista. 
Josef K. sai em seguida, num jogo de campo e contra-
campo que parece expor ainda mais a cisão e a fratura 
entre corte e acusado, diferença que culmina no corpo 
franzino do herói diante da enorme porta do tribunal 
que acabara de fechar. A desproporção da imagem reitera 
a força do conto de abertura – o homem e a porta – e a 
desigualdade de forças.

A própria noção de uma máquina burocrática capaz de 
esmagar o frágil corpo humano, ou ao menos desumani-
zá-lo na impessoalidade própria da sociedade moderna, 
é construída na profundidade de campo, marca inde-
lével do cinema de Welles. A disposição serial de uma 
infinidade de bancadas iguais que penetram a imagem 
e apontam para um ponto de fuga sem fim caracteriza 
o ambiente profissional de Josef K.. A imagem de um 
homem numa sociedade cujo corpo de leis aniquila 
aquele que desconhece seus códigos. Ao menos é essa 
a interpretação oferecida por Günther Anders em seu 
precioso estudo sobre o escritor em forma de processo 
judicial: “A fisionomia do mundo kafkiano parece des-
loucada. Mas Kafka deslouca a aparência aparentemente 
normal do nosso mundo louco, para tornar visível sua 
loucura”4. Na verdade, segundo o autor, Kafka deforma, 

4 G. Anders, Kafka: pró e contra – os autos do 
processo, Editora Cosac Naify, 2007, p. 15.
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acentua ou apenas desloca o absurdo das situações para 
que se perceba o horror cotidiano, naturalizado pelo 
hábito do homem moderno. Isso tornaria o escritor 
um fabulador realista em vez de um profeta do mundo 
sobrenatural, onírico ou simbólico. Eis uma diferença de 
interpretação em relação à adaptação pela via onírica 
de Welles. Numa segunda visita ao tribunal vazio, Josef 
K. reencontra a mulher com quem tivera breve envolvi-
mento, o estudante de direito que a carrega novamente, 
e o seu marido, segurança do tribunal. Este lhe apresenta, 
numa espécie de estação de trem desativada, os demais 
réus da corte: novamente corpos imóveis e emudecidos 
que apenas acompanham a revolta de Josef K. contra 
a justiça. A orquestração de gestos e comportamentos, 
além de expor o paradoxo da imobilidade, evidencia a 
sensação de vigilância e perseguição que acompanha a 
personagem, seja nos olhares perscrutadores dos réus, 
que se levantam gradualmente à medida que ele passa, 
seja nos olhares ainda mais acintosos das crianças que 
bisbilhotam a visita de Josef K. ao pintor do tribunal. 
Planos detalhes de olhos sob frestas e luzes esquivas se 
alternam com o movimento aturdido de Josef K., numa 
montagem alucinada que novamente reafirma a sensação 
de pesadelo. Procedimento semelhante à cena de tortura 
dos agentes de polícia, cuja montagem sincopada cons-
trói a crescente sensação de culpa que acompanha Josef 
K. ao longo da narrativa.

Diante de tantos recursos, não é de estranhar que 
Welles, um formalista por essência, tenha reconhecido 
em O processo um dos trabalhos mais gratificantes de 
sua carreira. O filme, entretanto, não obteve a mesma 
receptividade entre público e crítica, que por vezes o 
tomaram como um exercício estéril, de formas vazias. 

Talvez por ter sido lançado vinte anos após o desloca-
mento provocado por Cidadão Kane (1941), talvez por 
certo esgotamento de meios de um cinema marcado por 
experimentações formais excêntricas, porém reperto-
riadas e reconhecíveis. Mas é fato que ele oferece uma 
orquestração sinfônica, um cinema maior marcado pela 
grandiloquência, para lidar com a natureza de uma lite-
ratura menor.
“Uma literatura menor não é a de uma língua menor, 

mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior. 
Mas a primeira característica, de toda maneira, é que 
nela, a língua é afetada de um forte coeficiente de des-
territorialização”5. É assim que Gilles Deleuze e Félix 
Guattari definem e reconhecem o alemão de Praga pra-
ticado por Kafka. Um dialeto de gueto, falado por poucos 
e não reconhecido pela língua oficial nativa. Uma lingua-
gem ressecada, marginalizada, sem território. Uma lin-
guagem de vocabulário estreito, com a precisão e dureza 
dos comunicados oficiais, que remontam à obscuridade 
das leis e à pobreza sintática dos relatórios. Mas que, por 
outro lado, carrega em si uma forma intensiva, o germe 
do deslocamento capaz de nos tocar.

Em certo sentido, o cinema de Welles vai na contramão 
desse reconhecimento. Ele não mede esforços ao lançar 
mão de um arsenal de procedimentos estéticos para com-
por uma sinfonia do absurdo, pensada sob a estética do 
pesadelo. Procedimentos que remontam aos códigos de 
um cinema moderno, linguagem hegemônica cuja gra-
mática o próprio cineasta, dramaturgo, escritor e ator 

5 G. Deleuze & F. Guattari, Kafka: por uma 
literatura menor, Editora Autêntica, 2014, p. 35.
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ajudara a cunhar. Mas que, sob os auspícios da indústria, 
talvez tenha se tornado grande e cartografável demais 
para desterritorializar.

o FANTAsmA Nu
Mariana Souto

Aos dois minutos de Dona Flor e seus dois maridos (Bruno 
Barreto, 1976), Vadinho morre (assim como nas primei-
ras páginas do livro de Jorge Amado1 que lhe deu origem). 
Num espasmo que se confunde com a dança, cai ao chão, 
de modo fulminante. Logo é decretado morto, ainda fan-
tasiado de baiana, por seus companheiros do bloco que 
avançava pelas ruas de Salvador numa manhã de domingo 
de carnaval. Dona Flor vem correndo chorar sua morte no 

1 O livro do prestigiado autor baiano foi lançado em 
1966. O filme, de 1976, foi recorde de bilheteria no 
cinema brasileiro por trinta e quatro anos, tendo 
levado mais de 10 milhões de espectadores ao 
cinema, até ser superado em 2010 por Tropa de 
elite 2 (José Padilha). Dona Flor e seus dois maridos 
foi adaptado novamente em 1982, nos EUA, com o 
título de Kiss me goodbye (lançado no Brasil como 
Meu adorável fantasma). Em 2017, ganhou outra 
versão brasileira, dirigida por Pedro Vasconcelos. 
Rendeu também versões para televisão e teatro.
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meio do tumulto. E o velório se dá ainda durante o carna-
val. Um mesmo plano conduz a câmera da observação dos 
foliões na rua para o interior da casa onde viviam, transição 
de espaços efetuada por meio de uma janela aberta. Do lado 
de dentro, vemos Vadinho no caixão, Dona Flor enlutada 
e convidados ao redor, uns vestidos formalmente, outros 
ainda com suas máscaras a tiracolo. Como a câmera, a batu-
cada externa invade a casa e embala todo o velório, como 
trilha contínua de fundo, reforçando a mescla do fúnebre 
com o festivo. A morte de Vadinho, grande boêmio, de vida 
intensa e desregrada, talvez não caísse melhor em outra 
época, nem seria melhor “celebrada” do que numa festa 
como o carnaval.

Depois desse prólogo, o que se segue é um filme dividido 
ou cindido em dois, como a própria Dona Flor. Primeiro, 
o retrospecto da vida conjugal de Flor e Vadinho: relação 
apaixonada, embora sofrida e violenta (que hoje poderia 
ser chamada de abusiva), pelas infidelidades e excessos do 
companheiro, viciado em jogo e farra. Depois, num retorno 
ao presente da narrativa, a vida de Flor com Teodoro, seu 
segundo marido, homem sério, correto, estável, apesar 
do vínculo sentimental menos arrebatador. A primeira 
parte, de quase uma hora de duração, funciona, na trama, 
como um longo flashback disparado pela memória de uma 
moqueca de siri mole, o prato preferido do morto. Dona 
Flor enumera os passos da receita enquanto cozinha; os 
enquadramentos combinam os ingredientes com fragmen-
tos do corpo da cozinheira. Limão, tomates, pimentões, 
mãos, cintura e coxas se unem num preparo gastronômico 
que evoca um ritual filmado com volúpia. O potencial eró-
tico da comida (que retorna mais tarde em Gabriela, de 
1983, com mesmo autor, diretor e atriz) exala das imagens 
e do ritmo das palavras, com a voz rouca e quase ofegante 

de Sônia Braga, que recita o modo de fazer a receita (na 
versão literária de Jorge Amado, as receitas são colocadas 
em meio ao texto, integrando-se a ele e sinalizando, assim, 
sua potência poética e discursiva). A câmera se aproxima 
lentamente da panela de barro de conteúdo colorido e bor-
bulhante e, como se hipnotizada pelos cheiros evocados 
pela fumaça que dali emana, parte para uma fusão que con-
duz ao beijo do casal em seus trajes de casamento, dando 
início ao relato de seus anos de matrimônio. Ouvimos da 
protagonista: “Seus dentes mordiam siri mole. Seus lábios 
ficavam amarelos de dendê”, ao que se segue novamente 
um lamento: “Nunca mais seus lábios, sua língua, nunca 
mais sua ardida boca de cebola crua”.

Assim, o filme regride a um passado suscitado pela 
memória afetiva proveniente do paladar. A memória senso-
rial/sensual conecta o dendê aos lábios, os lábios a Vadinho. 
Dona Flor é professora de culinária e a indistinção entre 
comida e sexo aparece até no trocadilho do nome da escola: 

“Sabor & arte” (saborear-te). Teodoro, segundo marido, é 
um pacato farmacêutico, mas sua relação com a química, 
as fórmulas e os ingredientes não deixa de se assemelhar 
à culinária de Dona Flor, embora por um viés de rigidez, 
metodismo e pouca graça. Teodoro é “um purgante”, diz a 
empregada demitida pela ousadia. E nessa relação de metá-
foras com os elementos, as comidas e os fármacos, segue a 
aproximação entre o material e o espiritual desenvolvida 
pelo filme, no qual essas dimensões são tratadas como 
indissociáveis.

Para Vadinho, Dona Flor tem peitos de abacate; sua 
“peladinha” tem gosto de pimenta e mel. A relação é fun-
dada naquilo para o qual aponta a música de Chico Buarque, 
canção-tema do filme, cantada por Simone (“O que será 
que será que vive nas ideias desses amantes? (…) Que está 
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no dia a dia das meretrizes? O que não tem decência nem 
nunca terá? O que não tem censura nem nunca terá?”).  
A conexão entre os dois é passional, carnal, fundamen-
talmente atravessada pelo corpo. E isso não muda depois 
que Vadinho desencarna e seu fantasma aparece. O que 
retorna não parece ser seu espírito ou alma, mas seu corpo, 
material como em vida. Sedento de beijos e sexo, o espírito 
não volta para assombrar, para comunicar algo não dito 
ou anunciar mau agouro, como nos filmes mais típicos de 
fantasmas. Dentro de uma comédia, afastada da seara do 
horror, a fantasmagoria do personagem assume outro tom 
e serve a outros propósitos.

Um fantasma nu: Vadinho é pura carne. Ele não preserva 
a imagem do momento de sua morte nem replica uma ima-
gem recorrente de sua vida (usando seu shortinho branco, 
por exemplo), como ocorre frequentemente. Para represen-
tar a nudez, a câmera o apanha com frequência de costas, 
bumbum à vista, como no famoso plano de encerramento do 
filme, em que o trio sai da igreja de braços dados, descendo 
a rua junto à multidão. Quando de frente, o enquadramento 
insinuante o corta no limite da região dos pelos pubianos. 
Reforçando sua dimensão carnal, o fantasma não é dotado de 
nenhum tipo de transparência ou efeito diáfano, com exce-
ção do momento em que desaparece aos poucos, por força do 
ritual de candomblé encomendado por Flor para sua partida. 
Ela, preocupada com sua presença inoportuna e a ameaça ao 
seu atual casamento, solicita que o levem deste mundo, defi-
nitivamente. Mas o ritual acontece justamente no momento 
em que ela cede às suas tentativas, outrora negadas sob a 
alegação de fidelidade a Teodoro, e finalmente se entrega.

O ritual é alternado, em montagem paralela, com o 
momento de deleite sexual entre os dois, reencontro antes 
adiado. A cena acontece ao som da chuva e numa sala em 

que móveis estão cobertos por lençóis, evocando clima 
fantasmagórico. Conforme o ritual avança de lá, Vadinho 
vai sumindo de cá. “O que foi que você fez, Flor? Tão me 
levando embora”. Pela primeira vez no filme, o fantasma de 
Vadinho, sempre muito sólido, esvanece por força do ritual 
místico e perde a fisicalidade, por efeito cinematográfico. 
Testemunha ocular da partida, Flor, em desespero, grita seu 
nome a plenos pulmões. O pai de santo se detém e balança 
a cabeça negativamente, como quem diz que não pode con-
tinuar. O processo é interrompido e Vadinho é devolvido ao 
mundo dos vivos.

No momento de seu sumiço, acontece algo semelhante ao 
corpo de Flor, que fica ligeiramente translúcido (não se sabe 
se por técnica mal sucedida no contorno do personagem de 
José Wilker ou se por opção estética). De um jeito ou de outro, 
o status de seu corpo parece ambíguo, como se a integridade 
dela também estivesse ameaçada caso ele partisse.

Depois da resistência inicial, Flor aceita a dualidade e 
passa a viver com os dois maridos. A igreja católica não 
admite casamento com duas pessoas ao mesmo tempo, mas 
com uma depois da outra sim – e o que o fantasma faz é 
romper com a temporalidade e produzir uma brecha nessa 
regra. O fantasma é “um momento congelado do tempo, 
uma ruptura com a temporalidade linear (…) é aquele que 
retorna dos mortos e assim perturba o fluxo normal do 
tempo, da vida e da morte”2. Embaralhando as noções de 
sequencialidade e cronologia, o retorno de um fantasma 
torna possível a simultaneidade. Criam-se paradoxos, como 

2 E. Felinto, A imagem espectral: comunicação, 
cinema e fantasmagoria tecnológica, Editora Ateliê, 
2008, p. 21-22.
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no diálogo em que Vadinho provoca Flor, que anuncia:  
“a única pessoa que pode pegar em mim é meu marido!”. 
Ao que ele responde: “E o que é que eu sou?”. A bigamia é 
então possível se um dos cônjuges é morto. Contra isso não 
há regras nem leis.

A partir da morte de Vadinho, decretada logo em sua 
abertura para depois retomar sua história, é interessante 
pensar que o próprio filme, com esse flashback, promove 
uma ruptura ou inversão temporal. Quando vemos Vadinho 
em vida, ele já é morto – já é, por assim dizer, fantasma. 
Um fantasma ressuscitado não só pelo desejo da amada 
Flor, mas também pelo próprio cinema e suas operações 
de manipulação temporal.

mAs ErA FEiTA  
Com muiTo EsmEro

Prussiana Fernandes

“Estamos todos aqui para te ajudar” é o que diz Pablito, 
um dos personagens do filme Mentiras piedosas (Diego 
Sabanés, 2008), à sua avó, uma senhora que se movimenta 
pela casa com muito cuidado para não cair. Ela atravessa a 
sala de braço dado à filha, enquanto os dois netos a obser-
vam da escada. Para abrir passagem, tio Ernesto arrasta a 
cadeira em que estava sentado e tia Célia o imita. A neta, 
num canto, apanha seu coelho do chão e o segura apreen-
siva. Narrada como uma lembrança, essa cena nos apre-
senta alguns elementos centrais para o filme: uma casa por 
vezes desafiadora, uma família mobilizada e os cuidados 
com a saúde frágil de uma mulher.

Baseado livremente no conto “A saúde dos enfermos”, de 
Julio Cortázar, publicado originalmente em 1969, o filme tem 
como cenário a casa de uma família argentina da década de 
50. São pessoas abastadas que vivem em uma residência de 
dois andares e muitos cômodos em Buenos Aires. A formação 
da casa é tal que a claridade do dia não preenche os ambien-
tes plenamente, deixando pelos cantos sombras, dúvidas e 
um tom melancólico. Contribui para o ar soturno a madeira 
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pesada e escura dos móveis e do chão. Há uma escadaria que 
leva ao segundo andar e desafia as pessoas idosas, as doentes 
e as bêbadas. O filme se passa todo nesse espaço, junto ao dia 
a dia dos seus moradores.

Ali dentro, a história que vemos é a do sumiço de um filho, 
Pablo, que viaja a Paris para tocar violino. Após sua partida, 
a família espera durante semanas por notícias suas, até que 
a preocupação começa a agravar a saúde da já doente mãe. 
Um médico vem examiná-la e sugere que eles forjem uma 
carta para conter sua ansiedade. Nora, Jorge, tia Célia e tio 
Ernesto resolvem elaborar a carta para a mãe. Cada um dá sua 
contribuição à história que inventam: Pablo fora convidado 
a acompanhar uma cantora de ópera, uma artista famosa em 
turnê, uma oferta especial e irrecusável, que levaria somente 
alguns meses. Enquanto confabulam em voz alta, se orgu-
lham do sucesso imaginário de Pablo.

A mãe recebe a carta sorrindo, mas a feição alegre vai 
dando lugar a um semblante cismado. Desde o princípio, a 
dúvida parece rondar. Para aplacá-la, novas cartas são for-
jadas e mais pessoas entram no jogo. A mentira começa a 
tomar proporções maiores e a demandar estruturas de sus-
tentação ousadas: Jorge mantém em seu escritório um mapa 
com a trajetória de Pablo pela Europa, recortes de jornais, 
folhetos de ópera, dicionário de francês. A mãe passa a rece-
ber também presentes: perfume, quadro, disco, almofada. 
Por vezes, a família parece abraçar a história de sucesso de 
Pablo, como se quisessem acreditar que ele passa bem, que 
está apenas trabalhando muito, mas se lembra dos parentes 
com saudades.

É nesse momento que o filme nos traz mais inquietação e 
estranhamento, desafiando nossa expectativa de coerência 
e sensatez. Por que a família se contenta em viver com essa 
solução – dispendiosa e temporária – ao invés de ir atrás 

de Pablo e saber o que ocorreu? No lugar, vemos os per-
sonagens engajados em uma mentira que consome tempo, 
dinheiro e perspectivas. Parece mesmo que eles encontram 
conforto nas histórias que contam, se resignando ao sumiço 
de Pablo por medo do que possa ter acontecido, rechaçando 
a ideia da morte a todo custo: mentem à mãe para que ela 
não colapse com o sumiço do filho; chaveiam os quartos de 
quem partiu e cobrem seus móveis com lençóis; se desviam 
de qualquer conversa em que se avente uma possível morte.

O estranho se insinua progressivamente no cenário da casa, 
na sequência de acontecimentos e nos comportamentos dos 
personagens, que não o repelem, mas o adotam. É assim, de 
forma sutil, que Julio Cortázar define o modo como o fan-
tástico irrompe na sua escrita1. Diferentemente de uma tra-
dição de literatura fantástica que se baseia na construção 
de ambientes mórbidos, elementos sobrenaturais e terror, a 
literatura de Cortázar percorre o caminho do cotidiano para 
fazer emergir, em certos momentos, elementos e mecanis-
mos que não são o da nossa racionalidade. Para Cortázar, 
esses momentos são aqueles em que a nossa percepção se 
amplia e torna possível divisar realidades que estão aí, mas 
que nosso modo de pensar não nos deixa perceber. São rea-
lidades outras, mas ainda assim deste mundo.

Essa modalidade de construção do fantástico não é particular 
de Cortázar; antes, identifica um conjunto de escritores do 
século xx, vários deles da região do Rio da Prata, como Jorge 
Luis Borges e Adolfo Bioy Casares. Além de indicar a existência 

1 J. Cortázar, “O estado atual da narrativa na 
América Hispânica”, em Saúl Sosnowski (ed.),  
Julio Cortázar: obra crítica, v. 3, Editora  
Civilização Brasileira, 2001.
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de outras realidades subjacentes à nossa, o fantástico também 
aponta para a impossibilidade de se compreender e explicar 
tudo com a nossa linguagem cotidiana, tão baseada no racio-
nalismo e na cientificidade. Por isso o crítico Jaime Alazraki2 
sugere que os textos fantásticos dessa geração constroem 
jogos metafóricos para dar corpo a elementos que não são vis-
tos ou ditos. É o “como se” que depreendemos das construções 
metafóricas que nos permite dar sentido a coisas até então 
não pensadas. Dando outro passo na sua análise, Alazraki nos 
sugere ainda que o fantástico surge para propor, através de seu 
jogo metafórico, soluções para tensões narrativas.

No caso de Mentiras piedosas, o fantástico irrompe nos 
momentos em que a história inventada alcança condição 
de realidade: quando os familiares se emocionam com as 
cartas e presentes que Pablo supostamente envia; quando 
Nora chama insistentemente por ele ao telefone, em uma 
ligação que a família mesma havia forjado; ou quando, após 
a morte da mãe, eles se perguntam como darão a notícia a 
Pablo. Progressivamente tomadas como reais, essas ilusões 
podem ser entendidas como alternativas a um cenário de 
perdas. Sendo incapazes de conceber a morte de Pablo, seus 
familiares dão vida a um mundo em que ele ainda existe.

Vemos esse mesmo mecanismo em uma cena do passado, 
em que a mãe inventa uma história para encobrir a desapa-
rição do coelho de Norita. Nesse caso, tratava-se de proteger 
os sentimentos de uma criança, algo diferente do que ocorre 
com a história de Pablo, em que os próprios parentes que a 
forjaram passam a crer nela como forma de proteger seus 

2 J. Alazraki, “Que es lo neofantástico?”, em David 
Roas (org.), Teorías de lo fantástico, Editora Arco/
Libros, 2001.

próprios sentimentos. Esse receio frente à morte também é 
percebido em outra cena do passado, que nos mostra o medo 
obsessivo da avó de cair de costas e não mais se levantar – 
detalhe esse traduzido de outro conto de Cortázar, chamado 

“Tia em dificuldades” (1964), que termina com a imagem de 
uma barata de costas que se vê condenada por não conseguir 
se virar. Assim, temos a impressão de que a morte sempre foi 
algo inverossímil para a família.

Além de emergir na intriga do filme, o insólito também 
surge incorporado na casa. Desde o início, o cenário de som-
bra e luz da habitação não nos deixa ver com clareza cer-
tos espaços e expressões dos personagens, produzindo um 
incômodo visual. Esse jogo de claro e escuro parece sugerir 
que há algo mais do que aquilo que está diante dos nossos 
olhos, algo que não estamos enxergando completamente. 
Também causa aflição o estranho ritual de fechar e chavear 
os quartos de quem parte, levado a cabo como se a ausência 
e a perda devessem ser presas, contidas. No entanto, pouco 
a pouco elas tomam conta do espaço: primeiro Pablo, depois 
a empregada, em seguida tia Célia e tio Ernesto e, por último, 
a mãe. Crescem na casa os espaços tomados por sombra e o 
não visto se multiplica.

Tal processo nos remete a outro conto de Cortázar, “Casa 
tomada” (1951), em que a enorme habitação em que vivem 
uma irmã e um irmão é invadida por não se sabe o quê. No 
princípio, só a cozinha está tomada e os dois vivem no restante 
da casa, mas os sons dos invasores vão avançando para outros 
cômodos e os expulsando. De forma parecida, as partidas e 
mortes tomam conta da casa que vemos no filme, e vão expul-
sando Jorge e Nora, que se veem confinados em algumas partes 
da residência. É como se as pessoas que se foram se transmutas-
sem em cômodos e sombras e continuassem habitando aquele 
espaço, mas sem serem vistas ou compreendidas.
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Na construção de Mentiras piedosas, Diego Sabanés não 
somente retoma as histórias de Cortázar, como também 
se alinha às estratégias de fantástico que ele produz em 
seus textos. Com isso, o diretor atualiza os mundos que o 
autor tensiona em seus contos, em especial o da família 
argentina tradicional, de laços fortes, abastada e dedicada 
a si mesma. No filme, vemos que o absurdo é instalado no 
seio de uma dessas famílias, que aos poucos testemunha a 
sua falência. Pablo é quem provoca a primeira cisão nesse 
tecido, escolhendo deixar o contexto familiar e partir para 
outro país. Daí em diante, vemos como seus parentes se 
abalam, a doença acomete, a casa se esvazia e os negócios 
colapsam. O que o fantástico parece trazer à tona é a deca-
dência desse cenário de tradicionalismo, e para percebê-la 
é preciso se atentar aos interstícios do visível e do dizível.

FANTAsmAGoriAs Do 
FANTásTiCo E  Do CiNEmA

Marcelo R. S. Ribeiro

Todo filme abriga alguma relação com fantasmas1, indi-
ferentemente de sua eventual ou sistemática aproxima-
ção e de seu decidido ou impensado afastamento em rela-
ção ao fantástico. Essa relação variável torna o cinema 
um dos herdeiros da arte da fantasmagoria e do fascínio 
que seu espetáculo despertava, muito tempo antes do 
advento do cinematógrafo Lumière e de suas luzes que 
continuam a vagar através da escuridão noturna em que 
passeiam os fantasmas. A queda da casa de Usher (1928), 
de Jean Epstein, constitui uma das reivindicações mais 
radicais da potência perturbadora da fantasmagoria 
cinematográfica, revelando a condição inquietante da 
imagem que define o cinema como movimento e expli-
citando o parentesco profundo entre a vaga luminosi-
dade da projeção cinematográfica e a invisibilidade da 
escuridão que a abriga.

1 Sobre os “fantasmas do cinema”, ver a entrevista 
que Jacques Derrida concedeu à revista Cahiers du 
Cinéma, n. 556, em abril de 2001.

https://www.incinerrante.com/textos/jacques-derrida-e-os-fantasmas-do-cinema
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Em suas concepções teóricas, Epstein pode ser reconhe-
cido, no contexto das vanguardas históricas da Europa dos 
anos 1920 e, especificamente, do impressionismo fran-
cês, por suas relações com figuras como Louis Delluc e 
Germaine Dulac, que defendiam, com base no paradigma 
modernista, a busca de um “cinema puro”. Tal ideal é 
caracterizado, entre outras coisas, pela ênfase na dimen-
são visual (ainda num contexto em que a sincronização do 
som não se consolidara como padrão tecnológico) e pela 
redução do uso de elementos textuais para construir a nar-
rativa fílmica. A experiência do cinema deveria ser definida, 
dessa forma, como uma experiência estética irredutível à 
trama que pode eventualmente se inscrever nos filmes, 
aproximando-se, assim, do que seria sua suposta essên-
cia elementar. Num sentido preciso, contudo, A queda da 
casa de Usher, que foi realizado com base em “motivos” ou 

“temas” (em francês, motifs) da obra literária de Edgar Allan 
Poe, evidencia uma dupla impureza, cujo reconhecimento é 
fundamental para a compreensão da relação entre o filme 
de Epstein e a fantasmagoria. Esta pode ser entendida 
tanto como uma técnica de projeção que antecede histori-
camente o cinematógrafo, quanto como um rastro de delí-
rios místicos ou mágicos e projetos artísticos ou científicos 
que definem arqueologicamente a experiência do cinema.

A primeira impureza que caracteriza A queda da casa de 
Usher está ligada à relação do cinema com a literatura. Mais 
de vinte anos antes da defesa da adaptação sob o signo de 
um “cinema impuro”, proposta em 1952 por André Bazin2, 
Epstein parte do conto “A queda da casa de Usher”, de Edgar 
Allan Poe, e assimila elementos de outras narrativas curtas 

2 A. Bazin, O que é o cinema?, Editora Cosac Naify, 2014.

do escritor estadunidense, como “O retrato oval”, para rea-
lizar seu filme de 1928. A prática da adaptação cinemato-
gráfica da literatura assume, nesse contexto, um sentido 
transformador que seria possível reconhecer como funda-
mento de uma fidelidade paradoxal à obra literária, porque 
perturbadora do equilíbrio de qualidades que a caracteriza – 
e que será substituído, com a passagem ao cinema, pelo que 
Bazin descreve como “um novo equilíbrio, de modo algum 
idêntico, mas equivalente ao antigo”3.

No filme, a dimensão subjetiva do texto literário, decor-
rente da narração em primeira pessoa do conto de Poe, cede 
lugar a uma focalização múltipla, por meio da justaposição 
de pontos de vista distintos, que, de modo geral, é caracterís-
tica da montagem cinematográfica. Além disso, há diferenças 
de conteúdo, entre as quais se destaca a seguinte: no conto, 
Madeline e Roderick são irmãos, enquanto o filme os apre-
senta como marido e mulher, elidindo a sugestão do tema 
do incesto contida na obra literária, por meio da introdução 
de pelo menos dois temas recorrentes na obra de Poe e, mais 
amplamente, no contexto do decadentismo romântico: a 
doença, o sofrimento e a morte da mulher amada. Nesse con-
texto, o filme introduz a referência ao conto “O retrato oval”, 
ao apresentar Roderick compondo um retrato de Madeline.

A segunda impureza está relacionada à reintrodução, 
no “cinema impuro” de Epstein enquanto leitor de Poe, do 
ideal do “cinema puro” de Epstein enquanto cineasta e teó-
rico ligado ao impressionismo francês. Se a recriação da 
narrativa literária opera por meio da introdução de seus 
elementos numa constelação de temas da obra do escritor, 
como o adoecimento e a morte da mulher amada, o filme 

3 Ibidem, p. 127.
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reinventa os temas e o modo como são apresentados, por 
meio de procedimentos que incidem sobre aspectos visuais 
da imagem cinematográfica. Em contraposição à constru-
ção da narrativa e de seus temas pela palavra e pelo dis-
curso verbal no âmbito da literatura, o cinema emerge, para 
Epstein, como meio fundamentalmente visual, associando 
ao encadeamento narrativo a produção de outros sentidos.

Entre os procedimentos que o filme mobiliza e que 
podem ser reconhecidos como parte da “inteligência da 
máquina” cinematográfica que Epstein enaltece em uma 
de suas obras teóricas mais arriscadas, se destacam os pla-
nos aproximados e os planos de detalhe, que ampliam de 
modo irreal aspectos dos corpos; os retardamentos e as 
acelerações do fluxo de imagens, que modificam a dura-
ção dos movimentos, e as sobreposições, que articulam e 
rarefazem formas, figuras e fundos. Em suma, a pureza do 
cinema se realiza na impureza da recriação de qualidades 
constitutivas do texto literário por meio de procedimentos 
de intervenção nas imagens, que alteram seu estatuto de 
representação do movimento e contaminam toda transpa-
rência realista com rastros de opacidade, poeira nos olhos, 
escuridão. Epstein perturba, parcialmente, a transparência 
luminosa da captura do cinema pelo projeto representacio-
nal mimético ocidental, e o que emerge é o que ele deno-
mina “cinema do diabo”.

Em A queda da casa de Usher, o movimento dos corpos 
visíveis nas imagens que compõem a narrativa se revela 
indissociável de uma queda no invisível que as habita e as 
atravessa como uma potência diabólica. A trama fílmica 
se inicia com a chegada de um homem convidado à casa 
de Roderick Usher, que pinta um retrato de sua esposa 
doente, Madeline. A atmosfera fantasmagórica em que os 
acontecimentos da narrativa se desenrolam insinua, em 

meio aos movimentos dos corpos, um processo invisível 
que os assombra e os anima. Entre árvores de galhos secos 
e velas de chamas tremeluzentes, que clareiam com sua 
vaga luminosidade os amplos cômodos da casa, Madeline 
definha cada vez mais, enquanto Roderick completa seu 
retrato e seu convidado busca lhe oferecer companhia. A 
decadência generalizada da situação culmina na morte 
de Madeline, que retorna como um fantasma. No fim, um 
incêndio consome a casa de Usher, transformando-a em 
cinzas, enquanto os três fogem noite adentro.

A condição impura das imagens do filme de Epstein – 
como adaptação da literatura, de um lado, e como altera-
ção da própria representação do movimento que define o 
cinema, de outro – aparece como uma dupla articulação 
da fantasmagoria. Essa dupla articulação é característica 
do fantástico. Os fantasmas são, em primeiro lugar, um 
dos seus temas privilegiados, que A queda da casa de Usher 
encena com rara intensidade na aparição de Madeline em 
seu retorno depois da morte. Essa intensidade sugere que a 
fantasmagoria é, ao mesmo tempo, anterior à filiação even-
tual de um filme ao fantástico em sentido estrito, confe-
rindo à imagem cinematográfica uma de suas caracterís-
ticas cruciais.

Poder registrar os movimentos dos corpos constitui uma 
capacidade específica do aparelho cinematográfico, a qual 
Epstein explora em A queda da casa de Usher e na qual 
intervém ativamente, alterando seu fluxo, contaminando 
a pureza do específico com as impurezas de seu transbor-
damento. O filme de Epstein talvez indique que, no cinema, 
de modo geral, os movimentos registrados pela câmera, que 
se tornam visíveis no suporte fílmico, permanecem habi-
tados pelo invisível que os fotogramas não conseguem 
mostrar. Ao revelar o movimento dos corpos, a imagem 
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re-vela – isto é, paradoxalmente evidencia e oculta, exibe 
e dissimula – a energia vital que os habita, mas permanece 
imperceptível; o sopro que os anima, mas resta inapreensí-
vel; a alma ou o espírito que se esvai com a morte, mas que 
pode sobreviver à desaparição dos corpos como memória, 
aparição, espectro, fantasma – em suma, como uma espécie 
de futuro intempestivo a que toda imagem, talvez, nunca 
cessou de oferecer refúgio.

A BANALiDADE Do CAos
Hannah Serrat

Em Solaris (1972), Andrei Tarkovsky realiza uma adap-
tação da já consagrada obra homônima de Stanislaw Lem 
(publicada originalmente em 1961), interessado muito 
menos na inventividade da ficção científica ambientada no 
espaço do que nas questões endereçadas à própria huma-
nidade. Em seu filme, pouco a pouco, Tarkovsky parece ir 
despindo os referentes do gênero literário a que Lem se filia 
para se deter no modo com que os homens (nem tanto as 
mulheres) lidam com a alteridade, a memória, a alienação 
e as limitações do conhecimento científico. Ao realizador 
russo, pouco interessa a fidelidade à caracterização do 
ambiente ou do cenário que Lem se esforça para descrever 
com tantos detalhes em seu livro. Ao contrário, à medida 
que o filme avança, cada vez mais percebemos elementos 
e caracterizações que nos fazem rememorar a Terra, ainda 
na estação espacial. Em Solaris, de Tarkovsky, é nos signos 
absolutamente banais do corpo, do rosto e das paisagens 
que algo de singular se inscreve. De certo modo, a longa 
duração dos planos e a lentidão dos movimentos de câmera 
alteram os sentidos usuais das coisas, dos lugares, das pes-
soas. Como se, nesses gestos simples de desaceleração, o 
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cinema fosse capaz de apanhar algo da incomensurabili-
dade da vida, justo ali onde o que se coloca em questão é 
uma forma de alteridade radical.

O mote da narrativa é a ida de Kris Kelvin (Donatas 
Banionis), o protagonista, para Solaris, um planeta cujo 
único habitante, conhecido como “o Oceano”, permanece, 
até então, indecifrável e inacessível a todos aqueles que se 
esforçam por compreendê-lo. Após décadas de tentativas 
frustradas de contato, Kelvin é enviado para a estação espa-
cial montada acima do Oceano e ocupada, naquele momento, 
por apenas três cientistas: Snaut, Gibarian e Sartorius.

Antes de partir, ainda na Terra, Kelvin recebe a visita de 
Berton (Vladislav Dvorzhetsky), um cientista que tenta lhe 
alertar sobre os riscos de sua viagem. Resistente aos alertas 
do colega e deslegitimando sua perspectiva, a qual consi-
dera fruto de uma alucinação, Kelvin lhe diz: “Interesso-me 
apenas pela verdade, mas você quer me convencer do seu 
ponto de vista. Não posso tirar conclusões baseadas em 

‘razões do coração’. Não sou poeta. Meu problema é simples: 
ou terminar a pesquisa, retirando a estação de órbita (…), 
ou tomar medidas extremas como bombardear o Oceano 
com raios de alta intensidade”. Berton, então, o questiona: 

“e você quer destruir aquilo que não é capaz de compreen-
der?”. Esse trecho, que Tarkovsky acrescenta à narrativa 
de Lem (que é, por sua vez, ambientada inteiramente na 
estação espacial), é importante porque apresenta, de ante-
mão, uma questão fundamental acerca do saber científico 
moderno: se este ambiciona uma objetividade imparcial, 
também recusa qualquer outra forma de apreensão sen-
sível. Além disso, no pequeno trecho do filme ambientado 
na Terra, Tarkovsky adianta uma questão elementar para 
a narrativa, questão essa que prescinde, de certo modo, da 
partida dos seres humanos em direção ao Espaço: afinal, o 

que fazer diante do Outro? Depois da conversa com Berton, 
Kelvin se põe a observar o pequeno lago diante de sua casa, 
cujas imagens introduzem o filme. Pouco antes, víamos um 
pequeno garoto ser apresentado a um cavalo que o havia 
assustado, por se apresentar ao menino enquanto ser abso-
lutamente desconhecido. Diante da presença incomensu-
rável dos bichos, das águas e das plantas, como lidar com 
aquilo que não alcançamos em cada mundo ontológica e 
cosmologicamente distinto do nosso?

Lançados para fora da Terra, vivendo em uma estação 
espacial em outro planeta, os personagens de Solaris são 
surpreendidos por uma inversão: ao invés de obterem êxito 
no contato com o Oceano, eles são obrigados a examinar, 
íntima e solitariamente, a si mesmos. Ora, não seria isso que 
pretenderia nossa ciência? Como comenta um dos cientistas 
na estação espacial (em uma das falas citadas literalmente 
do livro): “Nós não queremos conquistar o universo, mas, 
antes, estender a Terra até os limites dele. (…) Não procu-
ramos nenhum outro, apenas o homem. Não precisamos de 
outros mundos. Precisamos de espelhos. Não sabemos o que 
fazer com outros mundos. Esse nosso único nos basta e já 
engasgamos com ele”.

Em Solaris, o fantástico opera por suspensões, desconti-
nuando o controle e a racionalização da vida. A partir de um 
gesto que ultrapassa a ficção científica enquanto gênero, o 
filme nos coloca diante da impossibilidade de sempre ela-
borar explicações racionais, claras e precisas, assim como 
acaba por fissurar a concepção moderna de um sujeito ilu-
minista. De certo modo, no filme, o sujeito marcado pelo 
ego uno e pensante, o “eu” que “pensa, logo existe”, dá lugar 
a um sujeito fraturado, cuja existência não está em nada 
garantida pela racionalidade cartesiana. Kris Kelvin, cien-
tista (e não poeta), logo se verá imerso em instabilidades e 
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ambiguidades – as quais, quem sabe, a poesia daria conta de 
manejar com mais eficácia do que a ciência. Nesse sentido, 
não bastaria que o filme viesse jogar com o absurdo sem que 
ele fosse capaz de provocar rupturas em nossa compreensão 
racional e ordenada do mundo. O fantástico, que vem colocar 
em questão a razão positivista do século xix, não poderia se 
reduzir, assim, à simples aparição do insólito, do absurdo ou 
do estranho, a cuja presença já estamos, hoje, até habitua-
dos, graças à sua multiplicação em narrativas hegemônicas 
de Hollywood, por exemplo. É preciso, antes, que ele venha 
tensionar ou transgredir nossos padrões normativos.

Quando Kelvin alcança a estação de Solaris, ele descobre 
que Gibarian (Sos Sargsyan), um dos cientistas que no pas-
sado havia sido seu mentor, tinha falecido pouco antes de sua 
chegada, perturbado pelos recentes acontecimentos que ali 
se passaram. Após uma experiência realizada com raios X no 
Oceano, estranhos visitantes começaram a aparecer na esta-
ção. Seres com uma estrutura biológica distinta dos humanos, 
mas com a mesma forma física, apareciam durante o sono 
dos cientistas, durante o qual o Oceano tratava de escrutinar 
a consciência de cada um deles e vivificar suas lembranças 
mais perturbadoras e pessoais. O primeiro a receber uma 
visita havia sido Gibarian que, incapaz de lidar com a pre-
sença indominável e desconhecida, acabou por se matar. Em 
seguida, Sartorius (Anatoli Solonitsyn) e Snaut (Jüri Järvet) 
também recebem visitantes e passam a lidar, cada um a seu 
modo, isolados em seus gabinetes, com a companhia cons-
tante desses seres indesejados. Ainda sem entender bem o 
que se passava na estação, Kelvin, logo após acordar em seu 
segundo dia ali, encontra Hari (Natalya Bondarchuk), sua 
ex-mulher, sentada diante dele, tal como ele se lembrava dela, 
linda, jovem e de cabelo longos. Assustado, ele logo tenta se 
livrar da visitante lançando-a no espaço. Como percebe ser 

impossível livrar-se de sua presença, Kelvin decide assumir 
uma perturbadora convivência com a visitante que parecia 
ter sido um dia sua companheira. Hari havia se matado anos 
antes, quando Kelvin ameaçou abandoná-la. Agora, como 
memória desse trauma, sua presença forjada pelo Oceano 
acompanhava-o dia e noite, sem poder dele se afastar, já que 
isso a levaria à destruição, mesmo que provisória.

O homem, por não saber manejar outras ontologias, diante 
de algo que cobre todo o globo de um planeta só poderia 
nomeá-lo em seus próprios termos: eis um “Oceano”, dizem 
os cientistas. Diante de Hari, logo imaginam: eis uma mulher. 
Hari, no entanto, constitui-se enquanto um ser de outra 
natureza. Não é uma relação entre um homem e uma mulher 
o que está em jogo quando Kelvin começa a constituir um 
vínculo amoroso e afetivo com sua visitante. É uma relação 
com um ser que, primeiramente, se constituiu a partir de sua 
memória. Nesse sentido, é preciso ter em vista que o universo 
em que Tarkovsky opera é, propriamente, aquele constituído 
por homens brancos – estes que, no filme e também no livro, 
seriam capazes de representar, universalmente, a condição 
humana. Qualquer outra forma de existência que se consti-
tua nas bordas do que se entende como “o Homem”, não tem, 
propriamente, lugar aí. A alteridade que se inscreve, no filme, 
só pode ser, então, aquela de um Outro radical, de um ser 
alienígena. A presença das mulheres está lá apenas mediada 
pela memória ou pela presença masculina.

Aos poucos, Hari passa a ter uma existência mais autô-
noma e recusa a identidade que é a ela atribuída: “não sou 
Hari!”, ela insiste. Quem, então, é esse ser com quem Kelvin 
partilha seus dias? O que encontrar em sua aparência? 
Frente ao Oceano disforme, um rosto.

Os rostos de Hari, que não é nem mulher nem homem, e 
de Kelvin, que apesar de ser um homem parece apagar toda a 
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sua expressividade com uma feição constantemente apática 
e indecifrável, nos colocam em dúvida. No que há de mais 
banal (um rosto, por exemplo), o filme parece produzir uma 
desfamiliarização decisiva. A partir do trabalho dos atores 
e dos planos rigorosos e lentíssimos de Tarkovsky, nos-
sas projeções, enquanto espectadores, são interrompidas. 

“Como desfazer o rosto?”1, perguntam Gilles Deleuze e Félix 
Guattari. Segundo Nuno Manna, a “rostidade” (modo como 
aqueles autores caracterizam os agenciamentos que atuam 
nos sujeitos) “produz um território existencial que protege 
do caos, circunscrevendo o campo do familiar, e marca as 
distâncias em relação ao outro. Tomar esse território e inserir 
nele uma fagulha de devir, interferir no seio do funciona-
mento dos agenciamentos da rostidade e propor novas poli-
vocidades parece ser o modo de ação do fantástico”2.

Na primeira cena do filme, vemos o estranho movimento 
de algumas plantas dentro da água que balançam de um 
lado para o outro. Em seguida, vemos Kelvin. Em meio 
ao mato, ele encara a câmera por alguns segundos, e o 
vemos com a mesma expressão vazia que ele parece man-
ter durante todo o filme. Um corte nos apresenta outras 
plantas em meio à água e, com um lento movimento de 
zoom-in, a câmera se aproxima cada vez mais das folhas 
que, vistas desse modo, aparentam ser pequenos tentáculos. 
De um lado, o rosto de um homem, descaracterizado em 
toda sua expressividade. De outro, as folhas simples de uma 
planta subaquática envoltas por uma estranha atmosfera. 

1 G. Deleuze & F. Guattari, Mil Platôs: capitalismo e 
esquizofrenia, v. 3, Editora 34, 1996.

2 N. Manna, A tessitura do fantástico, Editora 
Intermeios, 2014, p. 68.

Duas aparições absolutamente corriqueiras que traduzem 
bem o modo como o filme opera, furtando-nos de nossas 
seguranças e nos colocando em uma arriscada suspensão, 
como Kris Kelvin, que se viu perdido entre a capacidade 
de amar o que lhe parecia semelhante e a impossibilidade 
de compreender a multiplicidade de mundos dos quais um 
homem branco se acerca.
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F iLmEs DEsAFio Do ALém
de Robert Wise 

The haunting, EUA/Inglaterra, 1963, 111’

Robert Wise retoma o sobrenatural psicológico nessa 
primeira e muito admirada adaptação para a tela da  
obra The haunting of Hill House, de Shirley Jackson.  
O filme conta a história do encontro entre quatros 
pessoas na Hill House, uma mansão assombrada. Foi 
apontado por Martin Scorsese como um dos filmes de 
terror mais assustadores de todos os tempos.
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Nos DomíNios Do TError
de Sidney Salkow 

Twice-told tales, EUA, 1963, 120’

O filme de Salkow é representante de uma profícua 
safra de filmes produzida nos anos 1960 em torno do 
sobrenatural, inspirada em clássicos da literatura romântica 
estadunidense do século XIX. Divida em três partes, a 
película de Salkow – que, como muitos daqueles filmes, é 
estrelada pelo icônico ator Vincent Price – homenageia o 
escritor Nathaniel Hawthorne baseando-se em três de suas 
histórias fantásticas sobre as sombras da América puritana: 
os contos “O experimento do dr. Heiddeger” e “A filha de 
Rappaccini” e o romance A casa das sete torres.

DoNA FLor E sEus Dois mAriDos
de Bruno Barreto 

Brasil, 1976, 110’

Uma das maiores bilheterias da história do cinema 
nacional é também a adaptação de uma das mais populares 
obras da literatura brasileira. A história da viúva Dona 
Flor, assombrada pelo finado marido Vadinho, é uma nada 
convencional história sobrenatural. O romance do escritor 
baiano Jorge Amado, relido pelas lentes de Bruno Barreto, 
é uma exemplar amostra da maneira como o fantástico 
encontrou expressões próprias no país.
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o EsTuDANTE DE PrAGA
de Paul Wegener e Stellan Rye

Der Student von Prag, Alemanha, 1913, 85’

Na alvorada do fantástico no cinema mudo, os cineastas 
Paul Wegener e Stellan Rye dão alguns dos primeiros 
passos do expressionismo alemão para experimentar com 
o tema do duplo nas imagens de seu filme. A história de 
um estudante que faz um pacto sinistro com uma figura 
satânica é uma adaptação do conto “William Wilson”, de 
Edgar Allan Poe, além de fazer uma releitura da famosa 
lenda alemã do Fausto, eternizada na literatura universal 
por Johann Wolfgang von Goethe.

A GuErrA Dos muNDos
de Byron Haskin 

The war of the worlds, EUA, 1953, 85’

Adaptação do romance A guerra dos mundos, de H. G. 
Wells, seminal para a ficção científica, o filme de Haskin 
se insere na efervescente produção do gênero nos EUA 
em meio à paranoia da Era Nuclear e da Guerra Fria. 
Marco na história das tecnologias aplicadas ao cinema, o 
espetáculo da invasão alienígena constrói um histérico 
cenário para a explosão dos limites do território humano.
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os iNoCENTEs
de Jack Clayton 

The innocents, Inglaterra, 1961, 100’

Deborah Kerr interpreta Senhora Giddens, a protagonista 
do clássico livro A volta do parafuso, de Henry James, no 
qual uma governanta passa a ser assombrada pelo espírito 
de antigos criados da casa de seus novos pupilos. No filme 
de Clayton, que conta com a colaboração de Truman Capote 
no roteiro, a intrincada relação entre o sobrenatural e o 
horror psicológico de Henry James ganha vida de maneira 
sofisticada, distanciando-se da tendência gótica do terror 
especialmente em voga na Grã Bretanha de seu tempo.

A mALDiÇÃo Do DEmôNio
de Mario Bava 

La maschera del demonio, Itália, 1960, 87’

Livremente baseado no conto “Viy”, de Nikolai Gogol,  
sobre uma figura demoníaca que habita o folclore russo,  
A maldição do demônio é o mais famoso filme do mestre do 
terror italiano Mario Bava. Obra profundamente atmosférica, 
com uma visualidade poderosa, ela explora temas recorrentes 
do gênero terror, como a bruxaria e o vampirismo, para 
destrinchar os caminhos ocultos do desejo.
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o mANusCriTo DE sArAGoÇA
de Wojciech Has 

Rekopis znaleziony w Saragossie, Polônia, 1965, 185’

O livro de Jan Potocki O manuscrito encontrado em 
Saragoça foi uma obra seminal para o florescimento do 
fantástico na literatura europeia do início do século XIX. 
Sua adaptação para o cinema é dotada de uma complexa 
construção de eixos narrativos, de uma atmosfera surrealista 
e de cargas de humor e erotismo. O filme, que influenciou 
vários grandes cineastas, como Coppola e Scorsese, 
questiona limites entre a realidade e a sobrenaturalidade no 
entrelaçamento das histórias de vários personagens, tendo 
como ponto de partida um manuscrito encontrado durante 
uma batalha das guerras Napoleônicas.

o méDiCo E o moNsTro
de Rouben Mamoulian 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, EUA, 1931, 98’

No auge do cinema de terror em Hollywood, no início 
da década de 1930, imediatamente antes da instalação de 
um código de censura que tentaria moralizar a indústria 
do entretenimento, o filme de Mamoulian se destaca 
como uma bela adaptação da obra O médico e o monstro, 
de Robert Louis Stevenson – uma das mais significativas 
em meio a tantas outras feitas antes e depois. A história 
do cientista e sua dupla personalidade é uma interessante 
alegoria da perversidade latente nas conquistas da razão 
pós-iluminista.
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mENTirAs PiEDosAs
de Diego Sabanés 

Mentiras piadosas, Argentina, 2008, 100’

Na história de uma família que passa a viver em 
uma espiral de mentiras, o diretor Diego Sabanés faz 
uma homenagem ao escritor argentino Julio Cortázar. 
Inspirado no conto “A saúde dos doentes”, além de fazer 
referências ao conto “Casa tomada”, o filme encontra o 
fantástico na vida cotidiana. Nas sombras de um casarão, 
o sobrenatural dá lugar às fissuras discretas da realidade 
desconstruída e reconstruída pela força da ficção.

o ProCEsso
de Orson Welles 

Le procès, França/Itália/Alemanha, 1962, 119’

O grande Orson Welles chegou a dizer que sua adapta-
ção do romance O processo, de Franz Kafka, foi seu maior 
filme. Por meio de uma sofisticada construção imagética, 
Welles conta a história de Joseph K., homem que se vê 
diante de um labirinto burocrático, vítima das razões e 
procedimentos de um processo obscuro. É um dos raros 
esforços de traduzir para o cinema as inquietações das 
parábolas kafkianas, que estão muito além da superfície 
de suas intrigas. Toda uma modernidade movida pela irra-
zoabilidade ganha vida nas imagens do filme.
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A quEDA DA CAsA DE ushEr
de Jean Epstein 

La chute de la maison Usher, França, 1928, 63’

Para homenagear a obra do mestre Edgar Allan Poe, 
estão aqui reunidos dois dos mais importantes artistas das 
vanguardas modernas do cinema europeu: o diretor francês 
Jean Epstein e, assinando o roteiro do filme, aquele que 
viria a ser o grande mestre do surrealismo, o espanhol Luis 
Buñuel. Baseando-se no conto “A queda da casa de Usher”, o 
filme também explora poeticamente vários temas de outros 
trabalhos de Poe, como “O gato preto” e “O retrato oval”.

soLAris
de Andrei Tarkovsky 

Solyaris, URSS, 1972, 166’

Adaptação do romance polonês de ficção científica Solaris, 
de Stanislaw Lem, o filme do grande cineasta soviético 
Andrei Tarkovski dispensa possíveis distrações da ação e da 
superficialidade para se aprofundar na alma do ser humano 
a partir da história de um psicólogo convocado para uma 
missão na estação espacial de um planeta misterioso. 
A obra moderna de Tarkovski possui temporalidade, 
densidade e beleza absolutamente particulares.
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ProGrAmAÇÃo     C iNEmA 1

CAIXA Cultural
Av. Almirante Barroso, 25 – Centro

A conferência Literatura fantástica brasileira (dia 
18/10) e a mesa-redonda O sobrenatural: do literário ao 
cinematográfico (dia 19/10) terão entrada gratuita, sujeita à 
lotação do espaço. As senhas serão distribuídas na bilheteria  
da CAIXA Cultural, 1h antes do início de cada atividade.

A oficina Narrar o Fantástico (dias 12 e 13/10), também 
gratuita, terá 20 vagas disponíveis. Os interessados 
em participar devem se inscrever pelo e-mail 
mostrafantastico@gmail.com, informando nome completo, 
idade e minicurrículo. As inscrições selecionadas serão 
confirmadas por e-mail aos participantes.

Os catálogos serão distribuídos gratuitamente, 
mediante apresentação de 2 ingressos da Mostra.

o vAmPiro DA NoiTE
de Terence Fisher 

Dracula, Inglaterra, 1958, 82’

O protagonista de Drácula, do escritor irlandês Bram 
Stoker, saiu das páginas da literatura para ganhar vida 
própria em diversas adaptações e atualizações na história 
do cinema. Em O vampiro da noite, o vampiro vem 
inaugurar os estúdios da Hammer, famosa companhia 
britânica especializada em filmes de terror. Além de 
imortalizar a atuação de Christopher Lee nos anais do 
gênero, o filme é um clássico dos chamados “filmes B”,  
de baixo orçamento.
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12/10 sExTA-FEirA
10h Oficina 
Narrar o fantástico, com o curador da mostra Nuno Manna
15h Mentiras piedosas (2008), de Diego Sabanés 

Argentina, 100 min, DVD, 14 anos
18h Sessão comentada 
O vampiro da noite (1958), de Terence Fisher

Inglaterra, 82 min, Blu-ray, 16 anos
com a presença da pesquisadora Ana Paula dos Santos

13/10 sáBADo
10h Oficina 
Narrar o fantástico, com o curador da mostra Nuno Manna
14h30 A queda da casa de Usher (1928), de Jean Epstein

França, 63 min, DVD, 12 anos
16h A maldição do demônio (1960), de Mario Bava

Itália, 87 min, Blu-ray, 16 anos
18h Dona Flor e seus dois maridos (1976), de Bruno Barreto

Brasil, 110 min, DVD, 14 anos

14/10 DomiNGo
14h30 O processo (1962), de Orson Welles

França/Itália/Alemanha, 119 min, Blu-ray, 14 anos
17h O manuscrito de Saragoça (1965), de Wojciech Has

Polônia, 185 min, Blu-ray, 16 anos
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9/10 TErÇA-FEirA
18h30 Sessão de abertura
O processo (1962), de Orson Welles

França/Itália/Alemanha, 119 min, Blu-ray, 14 anos 
Apresentação do curador Nuno Manna 

    

10/10 quArTA-FEirA
14h O estudante de Praga (1913),  
de Paul Wegener e Stellan Rye

Alemanha, 85 min, Blu-ray, 12 anos
15h40 Desafio do além (1963), de Robert Wise

EUA/Inglaterra, 111 min, Blu-ray, 12 anos
18h Sessão comentada
O médico e o monstro (1931), de Rouben Mamoulian

EUA, 98 min, DVD, 12 anos
com a presença da pesquisadora Marina Sena

1 1/ 10  quiNTA-FEirA
15h30 Nos domínios do terror (1963), de Sidney Salkow

EUA, 120 min, Blu-ray, 12 anos
18h Sessão comentada
A guerra dos mundos (1953), de Byron Haskin

EUA, 85 min, Blu-ray, 14 anos
com a presença do pesquisador Fabrício Basílio
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19/10 sExTA-FEirA
15h20 Nos domínios do terror (1963), de Sidney Salkow

EUA, 120 min, Blu-ray, 12 anos
17h40 A queda da casa de Usher (1928), de Jean Epstein 

França, 63 min, DVD, 12 anos
19h Mesa-redonda  
O sobrenatural: do literário ao cinematográfico 

com a presença da cineasta Juliana Rojas e do escritor e 
pesquisador Braulio Tavares

20/10 sáBADo
15h30 Desafio do além (1963), de Robert Wise, 

EUA/Inglaterra, 111 min, Blu-ray, 12 anos
18h Sessão comentada  
Os inocentes (1961), de Jack Clayton 

Inglaterra, 100 min, Blu-ray, 12 anos
com a presença da pesquisadora Luciana Silva

21/10 DomiNGo
14h O estudante de Praga (1913), de Paul Wegener e Stellan Rye

Alemanha, 85 min, Blu-ray, 12 anos
16h O médico e o monstro (1931), de Rouben Mamoulian

EUA, 98 min, DVD, 12 anos 
18h Solaris (1972), de Andrei Tarkovsky

URSS, 166 min, Blu-ray, 14 anos
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16/10 TErÇA-FEirA
17h A guerra dos mundos (1953), de Byron Haskin

EUA, 85 min, Blu-ray, 14 anos
19h A queda da casa de Usher (1928), de Jean Epstein

França, 63 min, DVD, 12 anos

17/10 quArTA-FEirA
15h Os inocentes (1961), de Jack Clayton

Inglaterra, 100 min, Blu-ray, 12 anos
17h O vampiro da noite (1958), de Terence Fisher

Inglaterra, 82 min, Blu-ray, 16 anos
19h Mentiras piedosas (2008), de Diego Sabanés

Argentina, 100 min, DVD, 14 anos

18/10 quiNTA-FEirA
14h30 A maldição do demônio (1960), de Mario Bava

Itália, 87 min, Blu-ray, 16 anos
16h30 Dona Flor e seus dois maridos (1976),  
de Bruno Barreto

Brasil, 110 min, DVD, 14 anos
19h Conferência Literatura fantástica brasileira

com o escritor e pesquisador Braulio Tavares
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o  vAmPiro DA NoiTE
Terence Fisher, 82 min, 16 anos 
12/10, sexta-feira, 18h

Ana Paula dos Santos é mestre e doutoranda em Letras/ 
Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Sua pesquisa tem como foco a literatura gótica e 
a literatura feminina britânica e brasileira dos séculos XVIII, 
XIX e início do XX.

os iNoCENTEs
Jack Clayton, 100 min, 12 anos 
20/10, sábado, 18h

Luciana Silva é doutora em Letras/Literatura Comparada 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente 
desenvolve sua pesquisa de pós-doutorado na mesma 
instituição. Investiga a narrativa, a memória e o insólito  
na literatura.  
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sEssõEs ComENTADAs
E DEBATE Com o PúBLiCo
Duração de 45 a 60 min

o méDiCo E  o  moNsTro
Rouben Mamoulian , 98 min, 12 anos
10/10, quarta-feira, 18h

Marina Sena é mestre e doutoranda em Letras/Literatura 
Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
e integrante do Grupo de Pesquisa Estudos do Gótico.  
Atualmente pesquisa as relações entre empatia e ficção  
de horror na literatura e no cinema. 

A GuErrA Dos muNDos
Byron Haskin, 85 min, 14 anos 
11/10, quinta-feira, 18h

Fabrício Basílio é mestre em Comunicação Social pela 
Universidade Federal Fluminense, tendo como tema de 
pesquisa o fantástico no cinema brasileiro contemporâneo. 
Lecionou as disciplinas “Territórios do Cinema Fantástico”, 
na UFF, e “Narrativas e Linguagens do Cinema Fantástico”,  
na Escola de Cinema Darcy Ribeiro.
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oF iCiNA L iTEráriA 
Narrar o fantástico, 8h

com o curador da mostra Nuno Manna

O professor e jornalista Nuno Manna (autor do livro  
A tessitura do fantástico) convida o público da mostra a praticar 
a composição de narrativas fantásticas por meio da escrita. 
Ao longo de dois encontros, serão discutidas e exercitadas 
estratégias de redação de contos marcados por expressões 
diversas do sobrenatural. A atividade tem como objetivo 
estimular a exploração autoral do fantástico para a elaboração 
crítica e poética das experiências da vida cotidiana.

Braulio Tavares é escritor e compositor, além de 
pesquisador da literatura fantástica e da ficção 
científica. É autor dos livros A máquina voadora e 
Mundo fantasmo, entre outros, e organizador de 
diversas antologias literárias, como Páginas de 
sombras – contos fantásticos brasileiros e Páginas 
do futuro – contos brasileiros de ficção científica.

Juliana Rojas é cineasta, graduada em Cinema 
e Vídeo pela Universidade de SãoPaulo, com 
especialização em roteiro, montagem e som. 
Escreveu e dirigiu filmes como o curta O duplo,  
o telefilme A ópera do cemitério, e, em parceria 
com Marco Dutra, os longas Trabalhar cansa e  
As boas maneiras.
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CoNFErêNCiA
Literatura fantástica brasileira, 1h40

com o escritor e pesquisador Braulio Tavares
Aberta ao público

Por muito tempo, a literatura fantástica recebeu relativamente 
pouca atenção no Brasil. Recentemente em destaque nos círculos 
culturais e acadêmicos, as expressões do sobrenatural, do mágico 
e do absurdo vêm ganhando relevo na literatura nacional, seja 
pela recuperação de obras de autores já conhecidos, seja por sua 
presença em trabalhos que ainda aguardam reconhecimento.  
Há décadas dedicando-se à pesquisa, à divulgação e à criação do 
fantástico, Braulio Tavares é um dos maiores responsáveis pelo 
mapeamento do gênero no país. Em sua conferência, ele traça 
um panorama da história do fantástico brasileiro.

mEsA-rEDoNDA
O sobrenatural: do literário ao cinematográfico, 1h40

com a presença da cineasta Juliana Rojas e do escritor e  
pesquisador Braulio Tavares 
Aberta ao público

O sobrenatural sempre encontrou diversas formas de 
expressão na história da ficção moderna. A conversa com a 
cineasta Juliana Rojas e com o escritor e pesquisador Braulio 
Tavares explora as possibilidades de criação do fantástico 
pelas linguagens da literatura e do cinema em seus trabalhos  
e nas obras que os inspiram.
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