CRISTIANE VALÉRIA DA SILVA

ESTÉTICA CLOWN NO CINEMA:
FANTASIA, REALIDADE E CRÍTICA

Tese de doutorado submetida ao
Programa
de
Pós-Graduação
Interdisciplinar em Ciências Humanas
da Universidade Federal de Santa
Catarina para a obtenção do Grau de
Doutora Interdisciplinar em Ciências
Humanas.
Orientador: Prof. Dr. Alexandre
Fernandez Vaz
Coorientador: Prof. Dr. Jaison José
Bassani

FLORIANÓPOLIS
PPGICH-UFSC
2017

AGRADECIMENTOS
Escrever é um ato solitário. Por vezes, doloroso. Mas pode,
também, ser gratificante. E o que torna esse processo gratificante é que,
pelo caminho, encontramos outras solidões que nos fazem companhia e
trazem um pouco de luz, calor e cor ao cinza que se faz no contato com o
conhecimento. Almas de clown. Isso lembra o quanto pode valer a pena
o caminho. A essas companhias na solidão, esses clowns que povoaram
minha solidão, sou e serei sempre grata.
Minha gratidão ao meu orientador, prof. Dr. Alexandre Fernandez
Vaz, por me acompanhar nos meus devaneios e por não desistir desta
clown atrapalhada em seus momentos de fragilidade e desespero. Mille
Grazie!
Meu carinho e agradecimento ao prof. Dr. José Antonio Zamora
Zaragoza, pelo acolhimento afetivo e intelectual em terras estrangeiras. E
ao CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), por
possibilitar um momento tão rico de formação acadêmica.
Agradeço muito ao prof. Dr. Selvino José Assman, por ter me
propiciado a honra de ser sua aluna, por permitir que eu me embriagasse
da sua imensa sabedoria e pelas preciosas contribuições quando do
momento da minha qualificação. Também sou muito grata à profa. Dra.
Teresa Kleba Lisboa, por fazer parte da minha trajetória não só como uma
pesquisadora interdisciplinar, mas como um ser humano melhor, e
também por aceitar tão prontamente compor a banca como membro
suplente.
Sou grata à profa. Dra. Luciana Azevedo Rodrigues, por acolher o
convite para ler e avaliar este meu trabalho e, nisso, com sua leitura
cuidadosa trazer preciosas contribuições a esta pesquisa. Também pelos
momentos ricos e agradáveis que outrora compartilhamos meio à loucura
da vida acadêmica. Agradeço ao prof. Dr. Robson Loureiro, por aceitar
compor a banca para ajudar a avaliar esta etapa importante da minha vida
acadêmica e por seus bem vindos apontamentos sobre o objeto desta tese.
Também agradeço ao colega de doutorado, prof. Dr. Raumar Rodríguez
Giménez, por compartilhar mais esse momento da nossa trajetória.
À Capes, pela bolsa de pesquisa que contribuiu, em parte, para as
condições objetivas de realização deste trabalho – privilégio de poucos –
e por ter possibilitado um período de estágio em outro país – abertura ao
estranho para torná-lo familiar.
Há vida e há cor também fora da vida acadêmica – ainda que
perpassada ou atravessada por ela. Por isso, meu agradecimento eterno à

minha amiga, irmã e companheira nesta jornada, Mara Salgado. Você foi
imprescindível nisso tudo!
Como eu conseguiria manter algo de humor sem minhas flores para
me lembrarem de quem eu sou? Sempre serei grata a vocês: Emilly, por
ter estado ao meu lado, sofrendo junto e me dando força nesse caminho
que trilhamos juntas; Daysi, pelo cuidado e sensibilidade na leitura e
revisão do texto e pelas palavras de força e carinho nesse processo.
Gratidão também aos amigos de jornada, os que desde outrora,
sempre estiveram ao meu lado, em momentos de leveza ou de dureza, nas
comemorações, em tons de arco-íris, ou no cinza que envolve o
desespero: Cynthia, Aureliano, Indianara, Meire, Arthur.
Aos amigos de agora, que se fizeram próximos na ilha das bruxas,
Rafael, Crishna, Luceni e Carla, que compartilharam momentos de
sobriedade intelectual e embriaguez diante da vida que vale a pena ser
vivida.
Aos amigos que encontrei no além-mar: Carla Pompeo, Luís
Carlos, Kitty. Companheiros da ronda por Madrid, com quem
compartilhei medos e deslumbramentos.
Agradeço, mais que tudo, ao amor da minha vida! Nunca terei
palavras suficientes para expressar o quanto sou grata à minha amada
Kety, com quem compartilho a vida, por ser minha inspiração, acadêmica
e intelectual, e, principalmente, por ser meu esteio, meu lastro, meu
mastro, minha bênção, minha arte, minha luz. Sem você, nada disso seria
possível. Amo-te
À minha palhaça Moleca, que emprestou à pesquisadora a empiria
e a sensibilidade do palhaçar/clownear, e nisso possibilitou lançar luz e
cor ao gris da teoria.
E como eu, cética em quase tudo, poderia deixar de agradecer a
São Genésio?! Santo protetor dos atores cômicos e palhaços! Valei-me,
São Genésio de Roma! Proteja-me!

Oração a São Genésio de Roma1

Como se começa uma oração
por intermédio de uma interrogação?
Oh, São Genésio!
Dê-me certezas ou teses em progresso
uma vez que possuo dúvidas em excesso
Oh, São Genésio!
Esta prece é sem hipocrisia
busca somente pedir por sucesso e uma quantia
Oh, São Genésio!
Mas é também a ode
de quem preferiu ser santo diverso só para fugir do assédio
Oh, São Genésio!
Proteja-me da tentação
de justificar a tirania como correção de sacrilégio
Oh, São Genésio!
Pelos números pares, ímpares, primos
E um maior quinhão pro zero
Oh, São Genésio!
Pelo mofo, o ouro
O senta e levanta, o ouvido mouco
E uma cota grande pro tédio
Oh, São Genésio!
Pelos enforcados, pelas bruxas, açoitados
À ignorância do homem médio
Oh, São Genésio!
Meu cérebro raciocina
Para, raciocina, para e entra em recesso
Oh, São Genésio!
Resguarde os pseudo-doutores
Bardos, os interpretadores
E também as aves dos trapézios
Oh, São Genésio!

1 Fonte:

SP Escola de Teatro <http://www.spescoladeteatro.org.br/oh-saogenesio>, recuperado em 10 de dezembro de 2015.

RESUMO
A partir do entendimento de que a estética clown se configura por meio
da relação dialética entre fantasia e realidade, tensionando forma e
conteúdo e tendo como base a caracterização do próprio clown enquanto
figura cômica que remete à resistência, esta pesquisa tem como objeto de
análise a inserção dessa estética no cinema, que se apresenta como
possibilidade de expressão e crítica aos aspectos da realidade que
subsidiam a barbárie. Para orientar a configuração da estética clown no
cinema, em torno da caracterização dessa figura cômica, orbitam os
conceitos de fantasia, mimese, expressão e experiência, fundamentados
nos escritos de autores da Teoria Crítica da Sociedade, em especial
Theodor W. Adorno. O que está fundamentando a configuração da
estética clown no primeiro momento desta tese orienta a seleção e análise
dos filmes que compõem a investigação. O campo de análise está
circunscrito ao neorrealismo cinematográfico italiano, com recorte
específico aos filmes de Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Vittorio
De Sica como diretores expoentes desse movimento estético e político.
Os filmes analisados foram: Roma, città aperta (Roma, cidade aberta,
Rossellini, 1945), Paisà (Libertação, Rossellini, 1946), La terra trema:
episodio del mare (A terra treme, Visconti, 1948), Belissima (Belíssima,
Visconti, 1951), Ladri di biciclette (Ladrões de bicicleta, De Sica, 1948)
e Umberto D. (Umberto D, De Sica, 1952). A configuração teórica da
estética clown e a análise dos filmes indica que, quando aspectos da
comicidade crítica estão presentes na narrativa cinematográfica – tais
como o exagero, o desvario, a subversão e a transgressão –, é possível
admitir que há brechas para a experiência estética e, nisso, para que um
pensamento crítico se estabeleça como possibilidade de resistência à
barbárie.
Palavras-chave: Teoria Crítica da Sociedade. Comicidade. Experiência
estética. Neorrealismo cinematográfico italiano.

ABSTRACT
Based on the understanding that the clown aesthetic is configured through
the dialectical relation between fantasy and reality, in the tension between
shape and content, and based on the characterization of the clown itself
as a comic figure that refers to the resistance, this research has as object
of analysis the insertion of this aesthetic at the movies, that presents itself
as a possibility of expression and criticism to the aspects of the reality that
subsidize the barbarism. In order to guide the configuration of clown
aesthetics at the movies, around the characterization of this comic figure,
orbit the concepts of fantasy, mimesis, expression and experience, based
on the writings of authors of the Critical Theory of Society, especially
Theodor W. Adorno. What is giving base for the configuration of the
clown aesthetic in the first moment of this thesis guides the selection and
analysis of the films that compose the investigation. The field of analysis
is limited to the Italian cinematographic neorealism, with specific cut to
the films of Roberto Rossellini, Luchino Visconti and Vittorio De Sica as
exponent directors of this aesthetic and political movement. The films
analyzed were: Rome, città aperta (Open city, Rossellini, 1945), Paisà
(Paisan, Rossellini, 1946), La terra trema: episodio del mare (The Earth
Will Tremble, Visconti, 1948), Belissima (Bellissima, Visconti, 1951),
Ladri di biciclette (Bicycle Thieves, De Sica, 1948) and Umberto D.
(Umberto D, De Sica, 1952). The theoretical configuration of the clown
aesthetic and the analysis of the films indicates that when aspects of
critical comicality are present in the cinematographic narrative - such as
exaggeration, folly, subversion and transgression - it is possible to admit
that there are loopholes for aesthetic experience and, consequently, for a
critical thinking to establish itself as a possibility of resistance to
barbarism.
Key words: Critical Theory of Society. Comicality. Aesthetical
experience. Italian cinematographic neorealism.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

SOBRE A CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO

A pretensa ‘hipersensibilização’ que vigora na organização social
contemporânea – presente na fugacidade das relações, na imediaticidade
das mediações virtuais, na velocidade alucinante da comunicação e no
bombardeio de informações – potencialmente aponta em outra direção:
se, por um lado, há um apelo explícito à estimulação dos sentidos em
todos os produtos culturais, por outro, o caráter sensível necessário à
experiência formativa parece se dissipar. Nesse estado de coisas, há
indícios de que, ao contrário do que é apregoado pelo avanço da
tecnologia, as possibilidades de contato sensível com os objetos estão
cada vez mais escassas, prevalecendo, desse modo, um possível
embotamento dos sentidos. O excesso de estimulação pode levar, senão à
paralisia ou à atrofia, a uma diminuição da capacidade de experimentar
sensivelmente o mundo.
Ora, ainda que não negando a possibilidade de que um contato
diferenciado com alguns produtos culturais e objetos estéticos
(produzidos sob a mesma égide da superestimulação) pode deixar brechas
para a não adaptação à lógica formal e, assim, se configurar como um
possível caminho para a fantasia – e é esse o foco de análise desta
pesquisa –, não há como não se ater por um instante, até para
contextualizar a investigação aqui realizada, aos indícios de que a
capacidade humana de entrar em contato com os objetos, como parte da
estruturação social e condicionada por ela, está danificada. Nesse sentido,
a apropriação da cultura, que em seus princípios deveria partir da relação
dialética entre a particularidade e a totalidade social, em uma sociedade
pautada na dominação, na expropriação e na mitificação, vem assumindo
um sentido unilateral: do todo para a parte. Nesse processo, as instâncias
de mediação são perpassadas pela mesma racionalidade que rege a
produção do sistema do capital. A formação cultural e as possibilidades
de experiência2 parecem obliterar-se frente às configurações sociais que
2 Ao

considerar que para Adorno (1959/2004) a formação cultural se dá por meio
da apropriação subjetiva da cultura, é necessário ressaltar que é na experiência,
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promovem um falso apaziguamento entre as promessas de emancipação
feitas pela tecnologia – o conforto, o tempo livre, as possibilidades de
liberdade – e as necessidades ‘desnecessárias’ criadas por esta mesma
tecnologia. Condições essas que acabam por aprisionar e cindir ainda
mais o homem. Essa configuração social parece propiciar uma paralisia
sensorial – uma incapacidade de, no contato com os produtos culturais, ir
além do explícito por meio da fantasia.
A técnica e os aparatos tecnológicos atuam na mediação
homem/natureza, relação esta que pode ser apontada como responsável
pela evolução do gênero homo. Entretanto, tal mediação vem assumindo,
na contemporaneidade – no período que pode ser considerado ‘era da
técnica’, ou ‘sociedade pós-industrial’ – contornos que levam ao
questionamento do lugar assumido pela técnica na relação de poder
estabelecida. Acerca da relação entre a apropriação da técnica pelo
homem moderno e as implicações desse processo na formação cultural, a
análise da dinâmica histórica e social da dominação da natureza pelo
homem– como apropriação e expropriação – pode iluminar o
entendimento da mediação entre o homem e a técnica na
contemporaneidade. Nesse sentido, Horkheimer (1946/1976), ao discutir
a instrumentalização da razão na relação entre sujeito e natureza –
processo de dominação da natureza interna, humana, e da natureza
externa, não humana –, fornece alguns indicativos para pensar a ‘era da
técnica’. Para esse pensador, “o homem, no processo de sua emancipação,
compartilha o destino do resto do seu mundo. A dominação da natureza
envolve a dominação do homem” (p. 104). Ele ainda ressalta que o
processo de subjetivação, como processo de individualização e de
exaltação da superioridade do sujeito sobre a natureza externa, atua no
esvaziamento do sujeito e, desse modo, a dominação da natureza se volta
contra este mesmo sujeito que também é dominado. A natureza,
reprimida, se revolta contra aquilo mesmo que tentou dominá-la: “desde
que a subjugação da natureza, dentro e fora do homem, não tem motivo
significativo, a natureza não é de fato transcendida ou reconciliada, mas
simplesmente reprimida” (p. 105).
O diálogo empreendido por Horkheimer passa pelo tensionamento
das argumentações desenvolvidas por Freud acerca do funcionamento

no contato com o universal que o particular se forma e, em uma relação dialética,
o que é universal se objetiva e se atualiza por meio das particularidades. Porém,
em uma cultura perpassada pelo princípio da barbárie, da dominação, o que
poderia levar à formação se inscreve como semiformação.
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psíquico e da dinâmica pulsional mediado pelas configurações sociais3.
Meio a essa argumentação cabe destacar que, ao discorrer sobre o
conceito de civilização, Freud (1930[29]/1974) remonta à dominação da
natureza por meio da apropriação técnica. Para ele, o processo
civilizatório tem início com três ações humanas: a utilização de
instrumentos, o controle sobre o fogo e a construção de habitações. Entre
esses, o autor dá devido relevo à utilização de instrumentos para perfazer
a trajetória da tecnologia na civilização humana. Ressalta que “através de
cada instrumento, o homem recria seus próprios órgãos, motores ou
sensoriais, ou amplia os limites de seu funcionamento” (FREUD,
1930[29]/1974, p. 110) e acrescenta, exemplificando:
A potência motora coloca forças gigantescas à sua
disposição, as quais, como os seus músculos, ele
pode empregar em qualquer direção; graças aos
navios e aos aviões, nem a água nem o ar podem
impedir seus movimentos; por meio de óculos
corrige os defeitos das lentes de seus próprios
olhos; através do telescópio, vê a longa distância; e
por meio do microscópio supera os limites de
visibilidade estabelecidos pela estrutura de sua
retina. Na câmara fotográfica, criou um
instrumento que retém as impressões visuais
fugidias, assim como um disco de gramofone retém
as auditivas, igualmente fugidias; ambas são, no
fundo, materializações do poder que ele possui de
rememoração, isto é, sua memória. Com o auxílio
do telefone, pode escutar a distâncias que seriam
respeitadas como inatingíveis mesmo num conto de
fadas. A escrita foi, em sua origem, a voz de uma
pessoa ausente, e a casa para moradia constituiu um
substituto do útero materno, o primeiro alojamento,
pelo qual, com toda probabilidade, o homem ainda
anseia, e no qual se achava seguro e se sentia à
vontade (p. 110-111)

No entanto, no diagnóstico que Freud (1930[29]/1974) faz do
processo civilizatório, ainda que ganhos evidentes tenham sido
3

Ver os seguintes textos de Freud: Sobre o narcisismo: uma introdução
(1914/1974), Os instintos e suas vicissitudes (1915/1974), Psicologia de grupo e
análise do ego (1921/1976), O mal-estar na civilização (1930[29]/1974) e
Formulações sobre os dois princípios de funcionamento mental (1911/1974).
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alcançados com a tecnologia, prevalece um mal-estar, uma vez que a
felicidade que a civilização promete não se concretiza. Para o pensador,
aquilo mesmo que deveria servir à humanidade, as promessas de
liberdade e felicidade realizadas pela tecnologia, levaram, senão, ao
sofrimento e aquilo que deveria ser uma possibilidade de evitar este
sofrimento acabou por se tornar a sua causa. Em suas reflexões, Freud
destaca ainda o sentimento de onisciência e onipresença do homem frente
à natureza, característica atribuída pelo homem aos seus deuses. Por criar,
por meio da ciência e da tecnologia instrumentos que visavam aprimorar
e servir de extensão ao corpo, o homem civilizado torna-se uma espécie
de “Deus de prótese”, que “quando faz uso de todos os seus órgãos
auxiliares, ele é verdadeiramente magnífico; esses órgãos, porém, não
cresceram nele e, às vezes, ainda lhe causam muitas dificuldades”
(FREUD, 1930[29], p. 111-112). O autor acrescenta que, mesmo se
assemelhando à ideia mitológica de deus, o homem não se sente feliz.
Quando a prótese inverte sua relação de meio necessário para realização
dos aspectos motores, sensoriais e racionais, reproduzindo-se
compulsivamente alheia a qualquer finalidade humana, na radicalização
das asseverações freudianas, cabe questionar os efeitos de tal inversão
sobre a capacidade humana de experienciar o mundo de maneira sensível.
A civilização parece se erguer sobre a paradoxal relação entre
exacerbação e insatisfação dos desejos, sobre o enredamento das pulsões
por objetos formalizados pela cultura industrializada que, ao transmutar
o contato com tais objetos em pseudoexperiências de prazer, fornece
simulacros que preenchem ilusoriamente o vazio que esta mesma
civilização produziu. Se nesse processo a insatisfação gira em torno dela
mesma, pode-se argumentar que nesse girar compulsivo abre-se a
inscrição para que os consumidores busquem freneticamente o fascínio
que os produtos formalizados exercem. Formalização esta que atua
regressivamente em uma esfera psicológica importante: na faculdade da
fantasia. Desse modo, é possível dizer de uma regressão da fantasia, nos
termos de Prokop (1974/1986), meio ao fascínio exercido pela tecnologia
– que turva aquilo mesmo que poderia trazer prazer e ao mesmo tempo
apaziguar os desejos –, as próteses, ou simulacros, ocupam o lugar do
contato espontâneo que poderia possibilitar a formação: vazio que
aprisiona tanto os produtos culturais como a subjetividade, que recai na
deformação. A padronização da fantasia, nessa configuração, contribui
para uma exacerbação da atrofia da experiência. Se por um lado a fantasia
não regressiva pode levar a um aguçamento dos sentidos e à formação de
uma habilidade sensível, por outro, a regressão da capacidade de fantasiar
– ou um ordenamento condicionado daquilo que pode compor a fantasia
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– contribui para o embotamento dos sentidos e, consequentemente,
acentua uma possível degenerescência da capacidade de experiência.
Os órgãos do sentido, ao se recolherem como as antenas do caracol
diante das ameaças4, se atrofiam de tal maneira, que nem mesmo a
infelicidade é sentida como tal. Duarte Jr. (2006), partindo de uma
perspectiva materialista histórica e em diálogo com a teoria freudiana,
indica alguns aspectos históricos e sociais que iluminam a relação entre
as transformações no sistema socioeconômico e a deterioração do saber
sensível. Para tanto, analisa as mudanças causadas pelos modos de
produção industrial na maneira como o corpo reage e considera que a
hegemonia do conhecimento racional sobre o conhecimento estético é
intensificada pela tecnologia.
[...] conforme a razão e suas construções modelares
para a compreensão do mundo vão se ampliando e
sendo considerados o ápice da capacidade humana,
o corpo progressivamente se submete a restrições
que são, de modo simultâneo, de ordem
epistemológica e produtiva. Quer dizer: ao mesmo
tempo em que aos sentidos vão sendo negadas
capacidades cognoscentes, capacidades de erigir
um saber minimamente confiável, os músculos e a
fisiologia geral devem se adaptar a um esquema
produtivo que não obedece à natureza humana, e
sim a uma lógica de mercado que cresce em
proporção geométrica. (DUARTE JR., 2006, p. 4849)

Na impossibilidade de se estabelecer uma base para o
conhecimento por meio dos sentidos – uma vez que ocorre o
enrijecimento corporal e psíquico diante das ameaças impostas ao homem
– a percepção sensorial das transformações tecnológicas se dissipa. As

“Diante de um obstáculo, a antena é imediatamente retirada para o abrigo
protetor do corpo, ela se identifica de novo com o todo e só muito hesitantemente
ousará sair de novo como um órgão independente. Se o perigo ainda estiver
presente, ela desaparecerá de novo, e a distância até a repetição da tentativa
aumentará. Em seus começos, a vida intelectual é infinitamente delicada. O
sentido do caracol depende do músculo, e os músculos ficam frouxos quando se
prejudica seu funcionamento. O corpo é paralisado pelo ferimento físico, o
espírito pelo medo. Na origem, as duas coisas são inseparáveis” (Adorno e
Horkheimer, 1947/1985, p. 210).
4
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transformações sociais são sentidas no corpo do sujeito contemporâneo
que, em meio à instauração de “um sistema produtivo que se mostrava
indiferente às suas necessidades e ritmos vitais” (DUARTE JR., 2006, p.
47), acaba moldado e reeducado para não mais sentir, gerando, assim,
desequilíbrios físicos e psíquicos.
Tal atrofia sensorial – que remete também à atrofia da razão – pode
ter suas bases no processo de instrumentalização da razão. Retomando as
considerações de Horkheimer (1946/1976), no processo de
instrumentalização da razão – no qual a civilização se configura como
irracionalidade racionalizada –, a revolta da natureza é manipulada para
manutenção da mesma repressão da natureza por meio da razão. Trata-se
de um mecanismo de retroalimentação do mesmo sistema que,
instrumentalizado, se mantém justamente por perpetuar as mesmas
condições que atuam na dominação da natureza e contra a qual a natureza
se revolta. A dinâmica de adaptação do homem à lógica social perfaz a
história da humanidade. Entretanto, Horkheimer atenta que, na sociedade
industrial, essa dinâmica se acentua e se configura como a base de tal
organização social.
Prevalece, então, para a manutenção dessa (i)racionalidade, a
autoconservação. Para que as naturezas, humana e não humana, não
entrem em colapso, a ordem irracional da racionalidade instrumental
torna-se primaz sobre uma possível racionalidade objetiva. Diante desse
quadro “o indivíduo, purificado de todos os resíduos das mitologias,
inclusive a mitologia da razão objetiva, reage automaticamente, de acordo
com os padrões gerais de adaptação” (HORKHEIMER, 1946/1976, p.
108).
As subjetividades, aclamadas como protagonistas da liberdade, se
encontram, nessa organização, paradoxalmente aprisionadas por aquilo
mesmo que promete mais liberdade. A técnica, que proporciona ao
homem a liberdade de escolha, atua na não liberdade, de maneira que,
quanto maiores as opções de escolha – necessidades criadas pela técnica
– mais dependente ele se torna da própria técnica. Nesse sentido, para
Horkheimer (1946/1976), há um esvaziamento da subjetividade e a
impessoalidade prevalece. A razão instrumentalizada se dá diante do
avanço da técnica, não mais somente como meio para que o indivíduo
alcance a liberdade, mas como fim em si mesma.
O que se desenvolve nessa dinâmica de dominação, segundo
Horkheimer, é uma natureza desnaturalizada. O conceito de ego,
desenvolvido pelas teorias psicanalíticas, reflete tal dinâmica – como
tentativa de dominação da natureza interna pela natureza externa, como
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princípio de organização da natureza humana. O princípio do ego é, para
Horkheimer, o princípio da dominação:
O princípio de dominação, baseado originalmente
na força bruta, adquiriu com o correr do tempo um
caráter mais espiritual. A voz interior tomou o
lugar dos senhores na emanação das ordens. A
história ocidental poderia ser escrita em termos do
crescimento do ego, na medida em que o
subordinado sublima, isto é, interioriza, as ordens
do senhor, que o precedeu em autodisciplina.
(HORKHEIMER, 1946/1976, p. 117)

Nesse movimento de introjeção da ordem racional, como resultado
da dominação da natureza interna, o indivíduo não se percebe dominado
e se volta para a natureza externa para manter o ciclo de dominação.
Apropria-se, assim, da natureza como se esta não passasse de mero objeto
a ser explorado e dominado, bem como um instrumento a ser utilizado
para a manutenção da vida humana. Mas a repressão da natureza pode se
transformar em revolta. Assim como o princípio de constituição do ego,
quando sob repressão extrema, pode se converter em desajustamentos
sociais, a dominação da natureza pode se voltar contra a própria
civilização. Tal dinâmica pode ser apreendida pelo entendimento dos
movimentos totalitários.
Para Horkheimer (1946/1976), a repressão pulsional pode levar à
renúncia pulsional. Entretanto, tal renúncia pode cobrar seu preço no
processo civilizatório – no momento no qual as promessas não cumpridas
da cultura se desvelam em engodo. Nessa argumentação, o autor discorre
sobre dois elementos do caráter do indivíduo ao se perceber enganado
pela cultura: submissão e resistência. Este último está associado, para o
autor, ao desajustamento, à insegurança – uma vez que o indivíduo
resistente precisa ter um dispêndio de energia gigantesco para se manter
à margem da civilização. Por outro lado, o indivíduo submisso se
prontifica à adaptação, à identificação com o que causa o sofrimento. Tal
movimento de submissão perpassa os fenômenos totalitários de massa e,
para Horkheimer (1946/1976), é importante discorrer sobre outro
mecanismo presente nesta dinâmica, para melhor entender a dinâmica de
dominação da natureza – interna e externa: os impulsos miméticos. A
mimese age, conforme aponta Horkheimer, na manutenção da dominação
via adaptação. Nas palavras do autor, “adaptar-se significa fazer-se igual
ao mundo de objetos tendo em vista autopreservação. Esse deliberado
(como oposto a reflexivo) fazer-se igual ao meio ambiente é um princípio
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universal de civilização” (HORKHEIMER, 1946/1976, p. 126). Se, por
um lado esses impulsos miméticos podem fundamentar a formação, por
outro, esse processo de identificação também pode promover a
identificação mimética com o que causa o sofrimento – e nos movimentos
de massas, com os líderes totalitários. Nesse sentido, a conciliação da
natureza interna e externa não ocorre por meio da razão objetiva5. Pelo
contrário, a dominação da natureza é também reflexo da dominação do
homem sobre o homem que, por sua vez, redunda na busca por uma maior
dominação da natureza.
Em consonância com os estudos de Horkheimer acerca da relação
entre técnica e formação cultural (1946/1976) e de Adorno (1959/2004)
sobre a socialização da semiformação6, Marcuse (1951/1981), também,
partindo das contribuições freudianas7 para pensar a civilização moderna,
desenvolve uma argumentação precisa sobre a dinâmica de dominação e
expropriação da natureza – e dos homens sobre os homens. Em meados
do século XX, momento histórico em que os avanços tecnológicos já
haviam atingido um ritmo mais acelerado que aquele no qual Freud se
fundamenta para as suas reflexões, Marcuse (1955/1981) discute, em
Eros e civilização, obra publicada em 1955, as argumentações de Freud
(1930[29]/1974) tecidas no texto O mal-estar na civilização e as
contribuições do pensamento freudiano para pensar a civilização.
A partir dos escritos de Freud e para além deles, Marcuse
(1955/1981) argumenta que o mal-estar não está alicerçado simplesmente
Segundo Horkheimer (1946/1976, p. 12-13): “os grandes sistemas filosóficos,
tais como os de Platão e Aristóteles, o escolasticismo, e o idealismo alemão, todos
foram fundados sobre uma teoria objetiva da razão. [...] O grau de racionalidade
de uma vida humana podia ser determinado segundo a sua harmonização com
essa totalidade. A sua estrutura objetiva, e não apenas o homem e os seus
propósitos, era o que determinava a avaliação dos pensamentos e das ações
individuais. [...] A ênfase era colocada mais nos fins do que nos meios”.
6
Vale citar uma passagem do ensaio Teoría de la pseudocultura que remete à
participação da técnica no processo de socialização da semiformação: “Incluso el
progreso manifiesto, el ascenso general del estándar de vida con el despliegue de
las fuerzas productivas materiales, no redunda en absoluto en beneficio del
intelectual. Las desproporciones de ahí resultan, que la superestructura se
transforma más lentamente que la infraestructura, se han incrementado en
prejuicio y retroceso de la conciencia. La pseudocultura se asienta
parasitariamente en el cultural lag. Que la técnica y el elevado estándar de vida
redundan sin más en beneficio de la educación por el hecho de que todos se vean
alcanzados por lo cultural [...]” (ADORNO, 1959/2004, p. 102; grifos no original)
7
Ver Freud (1911/1974; 1930[29]/1974).
5
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na repressão das pulsões libidinais pela sobreposição do princípio de
realidade ao princípio de prazer. Assim, por entender que os conceitos
freudianos “não diferenciam adequadamente entre as vicissitudes
biológicas e as histórico-sociais dos instintos” (p. 51), Marcuse nomeia
dois outros conceitos: mais-repressão e princípio de desempenho. Maisrepressão seriam “as restrições requeridas pela dominação social” e
princípio de desempenho “a forma histórica predominante do princípio de
realidade” (p. 51). Para este autor, portanto, a divisão social do trabalho
– e o ritmo acelerado da tecnologia que impõe ao corpo do trabalhador
um sistemático adoecimento – é a geradora da repressão exponencial na
sociedade industrial.
Entretanto, vale ressaltar, recorrendo ao que já foi mencionado,
que, estando os homens imersos na técnica e, de certo modo,
subordinados a ela, suas relações são guiadas pela tecnologia e, assim, as
possibilidades de experimentar sensorialmente o mundo ficam impedidas,
o que leva ao embotamento dos sentidos. E isso propicia, segundo
Galimberti (2004), a adesão a sistemas conformados pela técnica, que
podem levar à destruição do que ainda resta de humanidade.
O que se observa, portanto, é que a técnica evoluiu de maneira a
ditar transformações imprescindíveis para a sobrevida da espécie humana,
tais como as inovações na medicina e o estreitamento das distâncias
através da comunicação, mas que, entretanto, pareado àquilo que a técnica
se propõe – servir ao homem –, coloca-se também o que o avanço
tecnológico trouxe de destruição: mudanças ambientais, guerras com
aparatos de morte mais sofisticados, e, entre tantas outras mutilações, a
mutilação dos sentidos. A máquina passa a agir pelo homem e as
possibilidades de experiência sensível ficaram cada vez mais escassas.
Nesse contexto, o sujeito, com seus sentidos embotados, torna-se cada
vez mais impossibilitado de agir sem que esteja afinado com o que é
requerido para se viver em sociedade. Sob a regência daquilo que o cinde,
a relação que estabelece com o outro – seu semelhante – e com o meio
que o cerca – natureza – é mediada por uma lógica formalizada pela
técnica.

1.2

SOBRE O OBJETO E OS CAMINHOS DA PESQUISA

Ao reconhecer o processo que leva à atrofia da experiência, ao
embotamento dos sentidos e a uma regressão da capacidade de fantasiar,
e sem negar sua objetividade, é possível apontar brechas, ainda que sutis
fissuras, que possibilitem, por meio de uma pretensa experiência estética,
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a formação ou, ainda, um contato sensível com aquilo que a nega. Nesse
contexto, cabe questionar: em quais produtos culturais e em que
condições é possível encontrar tais brechas para que a experiência se
realize? É possível um olhar estético estando mergulhado nos escombros?
Ora, o conceito de fantasia pode – como fio condutor para alinhavar o
entendimento das noções de experiência, técnica e estética – iluminar
alguns caminhos para responder a esses questionamentos. Nesse intento,
o conceito de fantasia pode ser pensado em três dimensões – como
faculdade psíquica, como componente dos produtos culturais (em
especial, do cinema) e como parte do processo de experiência – que se
articulam no espectro formado pelas maneiras como ocorre o contato com
a realidade. É na relação entre fantasia e realidade que o objeto desta
pesquisa se encontra: a estética clown no cinema como forma de
expressão e crítica à realidade opressora.
Cabe sublinhar que a relação entre a fantasia e o cinema vem sendo
problematizada por diferentes perspectivas. Destacam-se, aqui,
produções que se apoiam na discussão acerca da dialética entre
sensibilização e anestesia mediada pelo cinema, em consonância com a
hiperestimulação característica da contemporaneidade, além dos aspectos
ideológicos que permeiam esse produto artístico-cultural (BENEDIKT,
2005; SILVA, 2008), bem como produções nas quais o que prevalece é a
reflexão necessária acerca da relação entre forma estética e conteúdos
dramáticos e a relação que esses elementos estabelecem com a
experiência estética (LOUREIRO, 2008; FRANÇA, 2007).
Nos termos desta pesquisa, a estética clown no cinema se
configura, de maneira concisa, por uma estrutura fundamentada na
relação entre fantasia e realidade que, na tensão entre forma e conteúdo,
se pauta em aspectos que remetem ao fazer clownesco – quer esta figura
cômica esteja explicitada ou não – como crítica aos aspectos da realidade
que causam sofrimento. Quando elementos da comicidade do clown, tais
como o exagero, o desvario, a subversão e a transgressão, se fazem
presentes na narrativa cinematográfica, mediada pela fantasia inerente a
esse produto cultural e na tensão entre sua estrutura formal e os conteúdos
críticos e sociais presentes na construção do filme, é possível admitir a
presença da estética clown. Ressalta-se que, ainda que a comicidade seja
o elemento central da estética clown, esta pode se configurar
independentemente do gênero do filme. É claro que em alguns filmes
cômicos, nos quais é mantida a tensão entre forma e conteúdo esta estética
fica mais aparente – nesses termos, alguns filmes de Chaplin, por
exemplo, explicitamente se valem da estética clown. Entretanto, ao
analisar filmes que originariamente não se configurem como comédias,
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tal estética ganha força como possibilidade de crítica que vai além da
figura do próprio clown.
Diante disso, o campo de análise se circunscreve, aqui, ao
neorrealismo cinematográfico italiano, como um movimento político e
estético do pós-guerras que ocorreu na Itália. Ainda que não haja um
consenso entre os críticos e estudiosos quanto ao período que durou esse
modo de fazer cinema, é ponto de consonância que o neorrealismo
cinematográfico italiano tem seu marco inicial com o filme de Rossellini
Roma, città aperta (Roma, cidade aberta), de 1945, ainda que se possam
elencar filmes que foram precursores desse movimento. Do mesmo modo,
não descartando a presença de vários diretores e colaboradores que
contribuíram para que o neorrealismo se estabelecesse, é possível destacar
como diretores expoentes, além do já citado Roberto Rossellini, Luchino
Visconti e Vittorio De Sica, em parceria com Cesare Zavattini – este
último como roteirista e um dos maiores entusiastas do neorrealismo
cinematográfico italiano. Segundo Fabris (1996), o movimento
cinematográfico em questão – nomeado por alguns como escola
neorrealista – teve sua produção mais importante entre 1945 e 1948, se
estendendo até aproximadamente 1952 – ainda que alguns críticos, como
aponta a autora, a produção cinematográfica do neorrealismo italiano vá
até o início da década de 1960.
Ressaltando a intenção de se buscar a força do movimento da
estética clown em filmes que não se caracterizam explicitamente como
comédias – uma vez que analisar filmes como os slapsticks, dos quais
Chaplin, com sua representação clownesca do tramp, é um representante
importante, implicaria no risco de recair na obviedade –, justifica-se a
opção de análise pelo caráter pretensamente crítico do neorrealismo
cinematográfico italiano, bem como pelos aspectos técnicos e estéticos
que conformam esse movimento. A contraposição entre realidade e
fantasia no neorrealismo, até mesmo por suas raízes no documentário
social e por sua também pretensa recusa a uma estetização da realidade,
oferece indícios para entender como, na tensão entre forma e conteúdo, a
estética clown pode se desvelar como crítica racional e sensível diante do
sofrimento social neste modo de fazer cinema.
Sendo assim, o objetivo desta pesquisa se coloca em dois
momentos: primeiro, configurar a estética clown por meio dos aspectos
que constituem o clown como um representante da comicidade que
condensa, na relação entre fantasia e realidade, uma crítica contundente
àquilo que impede a realização do indivíduo; o segundo momento
consiste na análise de filmes que se apoiam, ainda que sem remeter à
comicidade diretamente, nessa estética e que, nisso, abrem brechas para a
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formação do indivíduo – abertura para a reflexão sobre os aspectos da
barbárie que persistem na cultura.
Para a consecução desta investigação, foram estabelecidos dois
momentos distintos e complementares. Em um primeiro momento, com o
objetivo de configurar a estética clown, foram elencados os aspectos
artístico-técnicos que, de algum modo, elucidam a existência dessa forma
estética. Desse modo, por meio das especificidades dessa figura cômica,
iluminadas pela reflexão de autores da Teoria Crítica da Sociedade, em
especial, Theodor W. Adorno, acerca dos conceitos de fantasia, mimese
e expressão, foram ressaltados alguns elementos de sua constituição.
Partindo-se da construção histórica do clown e passando pelos caracteres
que, nele personificados, podem propiciar, na dialética entre realidade e
fantasia, uma práxis crítica, é possível tecer uma ligação entre a
caracterização clownesca e a construção de uma estética clown no
cinema. Especificamente aqui, no neorrealismo cinematográfico italiano.
Este momento da pesquisa, ao propor definir uma estética clown, partiu
de um deslocamento do olhar tanto sobre as questões estéticas como sobre
o próprio clown – e ao tentar tatear algo da objetividade que se inscreve
no entrelaçamento da figura do clown e da estética cinematográfica,
potencializa o surgimento de outros conceitos e outras estéticas. Desse
modo, visando entender como a estética clown se configura no cinema,
entrelaçado à dimensão da estética da comicidade, o conceito de fantasia
– iluminado pelas noções de mimese e de expressão – serviu como guia
para esta investigação. Este momento de mergulho no objeto se constitui
como um passo inerente ao processo de produção do conhecimento. Uma
vez que o objeto é primaz na pesquisa interdisciplinar, delimitá-lo com
clareza e fundamentá-lo teoricamente constitui uma etapa primordial no
planejamento investigativo. Somente com uma definição clara do objeto,
teoricamente fundamentado, torna-se possível delinear os outros
procedimentos metodológicos – sejam de seleção, coleta ou análise dos
dados. Por outro lado, mas não divergindo desse aspecto, tal
procedimento permite, ainda, ao elencar conceitos de maneira constelar
para iluminar o objeto, lançar sobre ele um olhar diferenciado – uma vez
que se trata de conceitos que de maneira isolada não dizem diretamente
do o objeto, mas que, de forma articulada e tensionada, fornecem a ele
uma outra coloração.
Tanto naquilo que concerne à disposição constelar dos conceitos
como na configuração de uma estética clown, atua a ideia de olhar de
maneiras diferenciadas sobre um mesmo objeto, explorando outras
perspectivas. Tal argumentação dialoga com as considerações de Žižek
(2004) expostas em um artigo no qual o autor discute as proposições do
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crítico literário japonês Kojin Karatani, desenvolvidas no obra
“Transcrítica: sobre Kant e Marx”, acerca da visão em paralaxe e dos
aspectos teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialético. Para
contextualizar, nesse texto, Žižek apresenta a discussão empreendida por
Karatani, que parte do conceito de antinomia kantiana para desvelar a
visão em paralaxe que constitui a teoria marxiana – paralaxe se configura,
nesse sentido, a partir de uma noção advinda da física ótica, como o efeito
que ocorre por meio de um aparente deslocamento do objeto em
decorrência da modificação na posição do observador –, direcionando o
olhar para aspectos da obra de Marx que apontam para esse movimento.
Nesse sentido, a análise de Karatani, segundo Žižek, ao propor uma visão
em paralaxe, vai além de uma interpretação ideológica da teoria de Marx
e de Kant e propõe uma mudança de perspectiva metodológica ao se
referir ao materialismo histórico-dialético – uma vez que as apropriações
políticas do “marxismo” engessaram a perspectiva paraláctica presente na
obra de Marx. O autor ressalta esse aspecto da análise de Karatani ao
afirmar que “o ‘marxismo’ depois de Marx, tanto na versão
socialdemocrata quanto na comunista, perdeu a perspectiva da paralaxe e
regrediu para uma promoção unilateral da produção como sede da
verdade, como contrária às esferas ‘ilusórias’ da troca e do consumo”
(Žižek, 2004, p.178.). As contribuições do texto de Žižek residem, mais
que na apresentação de uma importante perspectiva teórica, no fato de
retomar as bases do materialismo dialético como caminho metodológico
para a análise de fenômenos sociológicos que embasam a produção do
conhecimento. Nesse aspecto, a visão em paralaxe, por não definir uma
verdade unívoca, se oferece como um procedimento de pesquisa que leva
em conta perspectivas diferenciadas sobre um mesmo objeto.
Nesse sentido, a partir da configuração da estética clown, foi
possível estabelecer, em um segundo momento da pesquisa, os critérios
de seleção e de análise dos filmes. Esse momento consistiu, por meio do
que pôde ser configurado anteriormente, na análise estrutural de filmes
que, de algum modo, puderam ser compreendidos pela estética clown.
Para tanto, por meio dos critérios de seleção estabelecidos ao fim do
processo anterior, foram selecionados e analisados seis filmes do
neorrealismo cinematográfico italiano que, na contraposição dialética
entre realidade e fantasia, apresentaram algum elemento que remetia à
figura do clown – exagero, desvario, subversão ou transgressão – e que,
na tensão entre forma e conteúdo, mantinham o caráter crítico. Além do
critério que remete à estética clown e diante das divergências
anteriormente apresentadas sobre o período de produção do cinema
neorrealista italiano, opta-se, aqui, por limitar o recorte de análise a filmes
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produzidos no período 1945-1952 e dirigidos pelos diretores Rossellini,
Visconti e De Sica. Para que não se configure como uma análise de um
estilo de direção – uma vez que as heranças estéticas de cada um destes
diretores são diferenciadas – e para focar a análise sobre o movimento
neorrealista, foram selecionados dois filmes de cada diretor, a saber: de
Roberto Rossellini, Roma, città aperta (Roma, cidade aberta – 1945) e
Paisà (1946); de Luchino Visconti, La terra trema: episodio del mare (A
terra treme, 1948) e Bellissima (Belíssima, 1951); de Vittorio de Sicca,
com roteiros de Cesare Zavattini, Ladri di biciclette (Ladrões de bicicleta,
1948) e Umberto D. (1952).
Desse modo, a análise estrutural foi organizada em três eixos: na
horizontalidade da obra, o que o próprio filme condensa em sua estrutura
e que compreende tanto elementos técnicos como artísticos; na
verticalidade da obra, as configurações sócio-históricas que conformaram
sua produção; e na transversalidade da obra, aquilo que traz elementos
que, ainda que circunstanciados aos aspectos horizontais e verticais,
possam tangenciar esses eixos no sentido de oferecer algo que ao mesmo
tempo faça a crítica e escape do enredo administrado. Portanto, a análise
está circunscrita a um recorte em que operam as dimensões temporal e
histórica, geográfica e política, estrutural e técnica, composição de
direção e de personagem, que possam conferir aos filmes, assim
selecionados, uma estética clown por meio da estrutura formal e de como
esta condensa conteúdos, materiais, linguagens e técnicas que podem –
ou não – guardar indícios de crítica aos aspectos da realidade que causa
sofrimento.
Desse modo, esta tese foi dividida em duas partes que se
entrelaçam por meio da estética clown. A primeira parte, intitulada
“Estética clown: fantasia, comicidade e crítica” consistiu na configuração
teórica da estética clown, por meio dos aspectos do clown e da
comicidade, aliados à dialética fantasia/realidade, que poderiam subsidiar
o pensamento crítico. O movimento dessa primeira parte passou pela
caracterização do clown como figura histórica e representante da
sociedade em que vive, para, a partir disso, estabelecer alguns elementos
que caracterizassem tal forma estética circunscrita ao cinema. A segunda
parte, intitulada “Estética clown no neorrealismo italiano”, fundamentada
pela configuração teórica realizada na primeira parte, consistiu na análise
dos filmes neorrealistas com relação àquilo que remetia à estética clown.
Também na segunda parte foram descritos os procedimentos
metodológicos adotados nesta pesquisa.
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2

ESTÉTICA CLOWN: FANTASIA, COMICIDADE E CRÍTICA

2.1

CLOWN: DA COMICIDADE À CRÍTICA

Para entender o que se configura como uma estética clown, recorrese ao necessário entendimento dos conceitos que fundamentam sua
existência, ressaltando o caráter político que esta estética pode conter ao
se apresentar como uma possível ruptura com a homogeneização e
automatização dos sentidos suscitadas pela indústria cultural. Assim, é
possível afirmar que um dos elementos que definem a estética clown é a
tensão interna entre forma e conteúdo explicitada pela relação entre
técnica e expressão – que ao mesmo tempo em que são produzidas pela
fantasia, também a possibilita. O movimento dialético da fantasia é
atribuído, nessa forma estética, à inserção da figura do clown, seja de
maneira explícita ou como referência. Ao tomar como foco da análise essa
inserção – e ressaltando que, historicamente o clown condensa a fantasia
(sendo ao mesmo tempo produtor e produto dela) e a contrapõe como
crítica à realidade, como espaço de resistência –, a estética clown começa
a se desvelar.
Conforme aponta Burnier (2009), Castro (2005) e Bolongnesi
(2003), a origem da palavra clown se refere, etimologicamente a clod, que
é o termo, em inglês, para camponês, enquanto palhaço remete à paglia,
termo italiano para palha que, por conseguinte, se refere às vestimentas
desta figura cômica. A palha era o material utilizado em colchões e as
roupas do palhaço eram feitas do mesmo material. Ressalta-se, portanto,
que são termos diferentes, entre muitos outros, para denominar uma figura
cômica que se consolidou historicamente por práticas similares. Sobre a
profusão de nomes utilizados para essa figura cômica, Castro (2005)
ressalta que “clown, grotesco, truão, bobo, excêntrico, tony, augusto,
jogral, são apenas alguns dos nomes mais comuns que usamos para nos
referir a essa figura louca, capaz de provocar gargalhadas ao primeiro
olhar [...]” (p. 11) e que esta figura “[...] não surgiu em um momento
definido, foi sendo construída ao longo dos séculos e assumindo papeis e
formatos diferenciados, tendo como única função provocar, pelo espanto,
o riso” (p. 11). Ainda que haja quem defenda que a utilização do termo
clown remete a algumas diferenças quanto às linhas de trabalho que
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atuam, tal como Burnier (2009), que atenta para a seriedade do fazer
clownesco associando o clown à encarnação do trágico e ao palhaço o
lugar do fracasso, da miséria e do exagero, essas figuras se aproximam
pela exacerbação de uma crítica social por meio da comicidade. Por outro
lado, historicamente, segundo Bolognesi (2003) e Castro (2005), outras
diferenciações e aproximações conforme as práticas dessa figura cômica
foram se construindo e se consolidando, bem como outras nomenclaturas.
Entretanto, uma vez que os debates – divergentes ou convergentes – em
torno das práticas que envolvem o palhaçar-clownear, aproximando ou
distanciando os dois termos, como indicam Sacchet (2009), para além da
etimologia, nesse trabalho, serão utilizados como sinônimos. A escolha
se apoia na análise empreendida por Sacchet (2009), o qual aponta que os
argumentos diferenciadores das práticas do palhaço/clown não se
coadunam, bem como na afirmação de Bolognesi (2003) que, ainda que
marcadas as diferenças entre as nomenclaturas, “no Brasil, encontra-se no
termo palhaço o tipo equivalente mais apropriado do Augusto, ainda que
ele englobe outros tipos e possa, com isso, fundir-se ao clown” (p. 74).
Vale também a alegação de Castro (2005) de que “em português temos
um nome comum para todas as possíveis formas assumidas por essa
figura: PALHAÇO” (p. 11). Na sequência, a autora completa que,
independente do nome, da vestimenta, da maquiagem, “identificamos um
palhaço não apenas pela forma, mas principalmente pela sua capacidade
de nos colocar, como espectadores, num estado de suspensão e tensão
que, em segundos – sabemos de antemão –, vai explodir em risos” (p. 11).
Portanto, a despeito de nomenclaturas, o mais importante para uma
configuração da estética clown é a maneira como a prática clownesca,
aliada à comicidade, foi se caracterizando desde sua origem e o que,
marcadas as diferenças históricas e sociais, consubstancia essa expressão
artística. O pontapé inicial para entender a caracterização do clown é
entender também o papel do riso e do desvario. O riso é um dos elementos
constituintes do humano e atua como contraponto ao medo, à tirania e à
tensão. Para provocar o riso, no entanto, é necessário remeter a algo que
fuja do que é considerado normal, algo de insano, algo de desvario, para
que se provoque antes o espanto e o medo e, no exagero, leve ao riso.
Ainda que com nomes diferenciados e com características distintas, essa
imagem esteve presente desde as mais remotas culturas. Assim, figuras
cômicas que podem ser consideradas arquétipos do clown, do palhaço,
integravam rituais sagrados em muitas culturas, como indica Castro
(2005, p. 18):
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O riso surge nos momentos mais dramáticos, como
uma válvula de escape nas tensões dos grupos. Os
antigos perceberam isso e o riso sempre fez parte
de rituais sagrados. Assim, em diferentes culturas
encontramos figuras de mascarados que dão gritos
e dançam de forma exageradas, provocando
espanto, medo e, por isso mesmo, o riso. Algo
próximo ao medo que as crianças pequenas sentem
do palhaço. Medo e atração, medo e fascinação:
tudo junto. Esse era o mesmo sentimento
provocado pelos mascarados nos rituais de morte e
ressurreição em diferentes culturas.

Nesse sentido, o riso e a comicidade, como fundamentos do clown,
podem subsidiar o enfrentamento do medo ao propor, justamente, o
contato com o medo. Entretanto, por outro lado, se tal contato não ocorre,
pode promover um falso apaziguamento com o que causa este medo – o
que ocorre, então, é somente um alívio das tensões e o que poderia se
converter em elaboração recai em simples divertimento.
[...] e não há mais beleza nem consolo algum fora
do olhar que se volta para o horrível, a ele resiste e
diante dele se sustenta, com implacável
consciência da negatividade, a possibilidade de
algo melhor, é de bom alvitre desconfiar de tudo
que é ingênuo, descontraído, de todo descuidar-se
que envolva condescendência em relação à
prepotência do que existe. (ADORNO, 1951/1993,
p. 19)8

Esse é o grande desafio para pensar a arte clownesca: pela
diversidade de caracterizações que podem ser encontradas ao longo da
história dessa figura cômica, bem como pelo entrelaçamento de contextos
sociais e aspectos subjetivos de cada um desses artistas do riso, não é
possível estabelecer uma forma de atuação única. Portanto, ainda que a
figura do clown possa subsidiar uma forma de comicidade crítica, também
pode, quando tem sua atuação unicamente direcionada ao divertimento,
sem voltar o olhar ao horrível, contribuir para a adaptação àquilo que faz
sofrer. Esse duplo movimento pode ser percebido em alguns aspectos da
história do clown, tendo como ponto de partida a sua inserção no espaço

8

Aforismo 5 ‘Isso é bonito de sua parte, senhor doutor!’.
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circense e os contornos adquiridos per essa figura cômica ao longo do
tempo.
Segundo Bolognesi (2003) e Castro (2005), a origem do termo
clown remonta ao teatro inglês do século XVI. Inicialmente, estava
restrito aos palcos do denominado Teatro de moralidades, na figura do
rústico que, nas cenas em que aparecia, se atrapalhava, tropeçava, deixava
cair objetos, levando a plateia ao riso. Torna-se, assim, o contraponto à
seriedade e à rigidez preponderantes nesse gênero teatral. Com o tempo,
esta figura passou a ocupar também os espetáculos de variedades das
feiras ambulantes. Com forte influência da Commedia dell'arte, o clown
começa a se diferenciar e a ocupar outros espaços, entre estes, o circo. É,
então, no picadeiro que as práticas clownescas vão ganhando contornos
específicos, que ainda permanecem no clown moderno.
É possível destacar, por meio da descrição de Bolognesi (2003) e
de Castro (2005), algumas características do clown que foram se
desenhando a partir de sua inserção no circo. Segundo os autores, quando
o clown passa a compor os espetáculos circenses, ele se adapta à principal
atração do circo que consistia nos números da prática equestre. Já nesse
início, o papel desempenhado pelo clown é de subverter a ordem do que
já estava posto e fazer um contraponto cômico às apresentações que, de
algum modo, levavam o público à tensão incitada pelas apresentações de
equilíbrio e destreza na montaria de cavalos. Sublinha-se, aqui, que tal
papel poderia ser entendido como um momento de relaxamento cômico,
de alívio das tensões provocadas na plateia. Entretanto, ainda que
eventualmente isso ocorresse, os números clownescos, ao parodiarem a
própria prática circense corrente, tiravam o véu do glamour e do perigo e,
com isso, por força do desvario, faziam uma crítica subjacente a essa
prática. Retomando a argumentação dos autores, os primeiros clowns de
circo não faziam uso da palavra e, por isso mesmo, tinham como principal
instrumento de trabalho o corpo – era por meio da pantomima que o risível
se dava. Ora, a fim de parodiar os números com cavalos, era necessário
ainda que dominassem as mesmas técnicas e habilidades possuídas pelos
artistas que exerciam tal atividade – tais como equilíbrio, malabarismo,
doma de animais –, bem como terem domínio das técnicas que
subsidiavam a cena cômica e do improviso. Tal fator parece conferir a
esses clowns uma capacidade expressiva que, partindo do domínio das
técnicas, aliado a características inerentes à comicidade, à fantasia e ao
desvario, próprios do clown, desenvolva a subversão daquilo mesmo que
constituía o métier circense. Nesse sentido, mesmo depois que o clown
ganha voz, a pantomima continua sendo de grande importância para o
fazer clownesco e, aliando habilidades técnicas à participação subjetiva
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do artista, o clown pode condensar uma capacidade de produção e criação
artística expressiva, ao ter na sua origem os impulsos miméticos – mimese
da realidade com a finalidade de subvertê-la – aliados à fantasia.
Vale lembrar que a capacidade mimética é mais que imitação do
mundo, é parte importante na construção do conhecimento, no processo
de formação. Para Adorno (1970/1985), o conhecimento artístico,
estético, fornece à teoria a capacidade de se libertar das amarras que
aprisionam o conhecimento. Ora, ainda que o conhecimento advindo da
arte seja qualitativamente diferente do conhecimento teórico, ambos têm
como base a mimese e a fantasia. Nesse sentido, Franciscatti (2007) traz
alguns elementos para se pensar como, na contraposição entre teoria e
práxis, o caráter irisado da arte pode iluminar o gris da teoria,
possibilitando o entendimento e o enfrentamento da barbárie9. Em uma
relação dialética entre sujeito e objeto, em que o sujeito é também objeto,
mediados pela identificação, os objetos são introjetados, apreendidos e
transformados. Nesse processo de transformação dos objetos, atua
também a faculdade da fantasia – possibilidade de, no contato com os
objetos em meio à realidade, poder dela transcender. Na primazia do
objeto, o conhecimento advindo da arte – com base nos impulsos
miméticos e expressivos – pode acolher o objeto sem, com isso, aprisionálo. Talvez aí resida algo do talento, como outra possibilidade de se
relacionar com os objetos na realidade:
O talento talvez nada mais seja do que a fúria
sublimada de modo feliz, a capacidade de transpor
para a concentração de uma consideração paciente
as energias que outrora se intensificavam
desmesuradamente para destruir os objetos
recalcitrantes, e de não largar mão do segredo dos
objetos com a mesma insistência com que outrora
a gente não se dava por satisfeito enquanto não
9

Nos termos de Adorno (1968/1995, p. 155), barbárie pode ser entendida como
“[...] algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do mais alto
desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo
peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização – e não apenas por
terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos
correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem
tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia
culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo
de que toda esta civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que
a caracteriza”.
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conseguia arrancar um gemido ao objeto
maltratado. (ADORNO, 1951/1993, p. 95)10

Esse movimento em relação aos objetos parece estar presente no
fazer clownesco, quando tal práxis se orienta para a não cristalização do
sofrimento, quando não se torna mero divertimento pois, como sublinha
Adorno (1951/1993, p. 20)11, “é com o sofrimento dos homens que se
deve ser solidário: o menor passo no sentido de diverti-los é um passo
para enrijecer o sofrimento”. Entretanto, só é possível se solidarizar com
o sofrimento quando a identificação mimética se faz presente, quando a
mimese, como uma forma de conhecimento anterior à razão administrada,
se coloca a serviço da fantasia.
Tal argumentação remete a um “resíduo” do caráter mimético do
fazer clownesco que, como forma de expressão, aponta para a
possibilidade de contato com a realidade e, quando consegue fazer a
crítica a ela, pode oferecer subsídios para que aquilo que causa sofrimento
desnecessário possa ser, de algum modo, desvelado. A caracterização do
clown, nesse sentido, consubstancia-se pela participação de aspectos da
fantasia, tais como o desvario e o burlesco. Segundo Adorno (1970/1985),
tais aspectos da constituição artística podem ser entendidos do seguinte
modo:
A divergência do construtivo e do mimético, a que
nenhuma obra de arte se acomoda – por assim
dizer, o pecado original do espírito estético – tem o
seu correlato no elemento do desvario e do
burlesco, que mesmo as mais importantes obras
contêm em si; parte do significado que possuem
consiste em camuflá-lo. [...] Com a sua
espiritualização em nome da autonomia, este
desvario
acentua-se
apenas
ainda
mais
bruscamente; quanto mais a sua estrutura própria –
em virtude da sua consonância – se assemelha a
uma estrutura lógica, tanto mais manifestamente a
diferença desta logicidade com a logicidade que
age a partir de fora, se transforma em sua paródia;
quanto mais a obra é racional segundo a sua
constituição formal, mais disparatada se torna
segundo o critério da razão na realidade. Contudo,

10
11

Aforismo 72 ‘Segunda colheita’.
Aforismo 5 ‘Isso é bonito de sua parte, senhor doutor!’.
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o seu desvario é igualmente uma parte de processo
contra essa racionalidade, contra o facto de tal
racionalidade, transformada em seu próprio fim no
seio da práxis social, virar em irracionalidade e em
aberração, de tomar os meios pelos fins. (p.139)

Na sequência dessa argumentação, Adorno (1970/1985) ressalta
que “o desvario é o resíduo mimético da arte, o preço de sua
impermeabilidade” (p. 139). Entretanto, se esse momento no processo de
construção artística não mantiver a tensão entre forma e conteúdo, “[...]
de bárbaro, transforma-se ao mesmo tempo na arte em mediocridade,
enquanto esta o reflectir em si sem o estruturar” (p. 139). Não se pretende,
desse modo, afirmar que toda prática clownesca se configura como uma
expressão artística por excelência, mas apenas destacar que alguns
aspectos de sua caracterização parecem corresponder aos princípios da
criação artística naquilo que remete à mimese, quando esta se tensiona ao
momento construtivo no processo de criação – tensão entre forma e
conteúdo; entre o momento expressivo e o mimético. Quando tal tensão é
mantida, o caráter crítico da fantasia, presente no fazer clownesco,
emerge.
Para melhor entender como o clown pode atuar criticamente na
realidade, vale sublinhar alguns outros aspectos históricos da sua
caracterização. Retomando Bolognesi (2003) e Castro (2005), para além
dos clowns que parodiavam os espetáculos equestres nos circos ingleses
no final do século XVII e início do século XVIII, devido ao êxito da
inserção do clown nesse espaço, novos números foram surgindo e a
prática clownesca foi se consolidando e ganhando novos contornos,
dando origem a uma caracterização específica de clown denominada
augusto. A despeito das divergências acerca do surgimento do augusto,
Bolognesi (2003) ressalta o contexto social no qual essa figura ganha
forma: as transformações advindas do início da Revolução Industrial. Nos
termos do autor:
A Revolução Industrial substituiu a força animal
pela máquina; o cavalo perdeu seu posto e seu
status para a propulsão mecânica; a cidade e a
forma industrial sobrepujaram a economia agrária.
Com essas transformações, o campesino procurou
um lugar na nova ordem social e econômica, desta
feita sob a condição de proletário. [...] A partir de
1880, o Augusto se impôs como estilização da
miséria, em meio a um ambiente social que
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prometia sua erradicação. Pelo menos no aspecto
ideal, no discurso sobre o real, a sociedade
industrial procurou integrar o indivíduo ao
progresso. Não deveria haver mais lugar para a
marginalidade. O discurso ideal, sobretudo,
obscurecia o desemprego em massa e a Revolução
Industrial não conseguiu superar a superpopulação,
a fome e as guerras [...] (BOLOGNESI, 2003, p.
76-77)

No bojo de tais transformações sociais, a arte clownesca parece
voltar o olhar para o sofrimento e para a miséria, para o fracasso das
promessas não cumpridas de uma sociedade que prega o sucesso. O
augusto, ao trazer em sua caracterização elementos que representam
aqueles que estão à margem, que não foram beneficiados pelo ‘progresso’
da indústria, no exagero próprio do clown, pode conferir visibilidade, pela
identificação e pelo riso, ao invisível em uma sociedade que se nega a
reconhecer aqueles que foram integrados na lógica do capital pelo não
acesso aos bens por eles produzidos. Na sequência de sua argumentação,
Bolognesi (2003), recorrendo ao historiador francês Roland Auguet,
ressalta como a caracterização do augusto, como testemunha e produto
daquela sociedade, denuncia a racionalidade irracional da Revolução
Industrial:
E o Augusto é justamente o tipo marginal, não
somente pelo seu aspecto exterior, mas sobretudo
pela inaptidão generalizada em acompanhar as
coisas mais simples – fracasso simbolizado pelo
tropeço de sua entrada na pista. Prodígio da
ineficácia que naturalmente suscita o riso em um
universo ultrarracional voltado à eficácia. (Auguet,
1982, p. 154-5, citado por BOLOGNESI, 2003, p.
77)

Ora, a inverdade contida na verdade da sociedade industrial reside
na ideia de que, ao integrar o sujeito à lógica da propriedade e da
mercadoria, ocorre uma maior possibilidade de diferenciação. Entretanto,
essa lógica do capitalismo, que promete a integração, acaba por promover
a desigualdade entre aqueles que detêm os meios de produção e os que
oferecem a força produtiva. Nesse sentido, as possibilidades de
individuação parecem ficar obliteradas. No texto de 1956, intitulado
Indivíduo, Horkheimer e Adorno atentam para a dinâmica contida na
sociedade industrial que, ao não cumprir as promessas que fundam sua

41

existência – de liberdade e felicidade, de abertura à individuação –, pode
propiciar a aniquilação dos indivíduos:
O meio ideal da individuação, a Arte, a Religião, a
Ciência, retrai-se e depaupera-se como posse
privada de alguns indivíduos, cuja subsistência só
ocasionalmente é garantida pela sociedade. A
sociedade, que estimulou o desenvolvimento do
indivíduo, desenvolve-se agora, ela própria,
afastando de si o indivíduo, a quem destronou.
(HORKHEIMER e ADORNO, 1956/1978, p. 55)

E é esse indivíduo em declínio, destronado, que aparece na
caracterização do clown augusto e, na explicitação da miséria e do
fracasso, denuncia o fracasso da cultura e seus miseráveis filhos.
Historicamente, esses elementos do augusto se mantiveram em outras
formas do fazer clownesco – ainda que com outras nuances, a imagem do
fracasso ainda parece ser uma constante na caracterização do clown
moderno. Além da caracterização, também a nomenclatura se mantém
nos dias atuais, com características diversas, no jogo de cena da
palhaçaria entre a dupla branco e augusto. Ainda que com uma
multiplicidade de fazeres que não poderiam, a priori, determinar um tipo
específico de clown, é possível, ainda hoje, encontrar duplas de palhaços
que se denominam dessa forma e que, pela subversão, representam a
dinâmica entre o poder e a servidão. O branco representa o detentor do
poder, uma comicidade da seriedade e da rigidez, ao passo que o augusto
remete a uma suposta inocência e estupidez, uma também suposta
subserviência ao Branco. Entretanto, como a subversão da ordem imposta
é uma constante na arte clownesca, nesse jogo há uma transgressão dos
papeis inicialmente apresentados. Como ressalta Bolognesi (2003, p. 78),
esta dupla de palhaços “[...] veio a solidificar as máscaras cômicas da
sociedade de classes. O Branco seria a voz da ordem e o Augusto, o
marginal, aquele que não se encaixa no progresso, na máquina e no
macacão do operário industrial (no geral, a roupa do Augusto é um
macacão bastante largo)”. Em uma linha cômica muito próxima ao
augusto, vale destacar o tramp, figura clownesca que surge nos Estados
Unidos da América ao final do século XIX, após a Guerra de Secessão
que, segundo Bolognesi (2003), tinha na máscara a predominância da cor
negra, remetendo aos andarilhos, errantes, maltrapilhos, que após a guerra
vagavam pelas cidades. A caracterização do tramp é, a título de ilustração,
a base para o clown de Charles Chaplin.
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Duas outras formas específicas e divergentes de atuação
clownesca, com inspirações também diversas, merecem destaque aqui
para melhor compreender a estética clown: o clown dos grandes circos
estadunidenses e o clown soviético. Segundo Bolognesi (2003), nos
Estados Unidos, com a emergência do capitalismo, os circos crescem e se
tornam um importante negócio na indústria do entretenimento. Os clowns
que tinham como base a caracterização do augusto, para se destacarem na
grandiosidade do circo, tornam-se ainda mais exagerados e são
“impelidos a procurar os efeitos cômicos nos acessórios de cena, como
aparatos que explodem ou jatos d’água imprevisíveis” (p. 79). Suas
vestimentas e sua maquiagem também foram hiperbolizadas. Essa
caracterização parece perder a tensão entre forma e conteúdo, uma vez
que há um acento nos aspectos formais desse clown – forma sem conteúdo
– ao passo que a comicidade, como possibilidade de crítica, se torna
empobrecida. Adorno (1951/1993), no aforismo intitulado Palhaço,
parece fazer menção a essa figura que acabou, em certa medida,
obnubilando inúmeras formas do fazer clownesco. Nesse aforismo,
Adorno atenta para o processo de derrocada das possibilidades de
individuação no capitalismo tardio e, para isso, utiliza a imagem do
palhaço como caricatura da não realização do indivíduo. Ora, quando a
tensão entre forma e conteúdo se perde, quando se mimetiza o que é
morto, o que resta é apenas a caricatura do vivo, a celebração da iminente
morte do indivíduo.
A desgraça não ocorre como uma eliminação
radical do que existiu, mas na medida em que o que
está historicamente condenado é arrastado como
algo de morto, neutralizado, impotente, e se vê
afundando de maneira ignominiosa. Em meio às
unidades humanas padronizadas e administradas, o
indivíduo vai perdurando. Ele até mesmo ficou sob
proteção e adquiriu valor de monopólio. Mas, na
verdade, ele é ainda apenas a função de sua própria
unicidade, uma peça de exposição como fetos
abortados que outrora provocavam o espanto e o
riso nas crianças. Como não leva mais nenhuma
existência econômica independente, seu caráter
entra em contradição com seu papel social objetivo.
Justamente por causa dessa contradição ele é
guardado numa reserva natural, admirado em
ociosa contemplação. [...] Seu temperamento vivo
e sem inibição, suas ideias inesperadas, sua

43

“originalidade”, ainda que isso não passe de
particular feiura, até mesmo sua algaravia,
transforma o que é humano em traje de clown.
(ADORNO, 1951/1993, p. 118; grifos no
original)12

No outro polo, encontra-se o clown soviético do período da
Revolução de 1917. Com clara inclinação e intenção política, nesse
período, conforme Bolognesi (2003), o circo soviético passa por uma
transformação importante: em contraposição ao que vinha ocorrendo com
a arte clownesca ocidental – de augustos bufonizados, entretenimento
sem pensamento –, surge uma forma específica de clown, o tribuno. Este
tipo cômico participava ativamente das atividades políticas, além de
reduzir em muito a maquiagem e simplificar as vestimentas. Nos termos
do autor, os clowns soviéticos “se distanciaram da tipologia antagônica
[branco e augusto] do circo ocidental, como também do tipo humilde e
maltratado de Chaplin, e procuraram maior familiaridade com sua época”
(p. 82). Essa forma de fazer clownesco, em sintonia com outros
movimentos artísticos de vanguarda, foi importante para uma
transformação técnica e estética do circo soviético que influenciou vários
circos pelo mundo – no que concerne ao aspecto puramente formal13. Um
marco importante dessa transformação foi a montagem do espetáculo
circense Moscou em Chamas, de Maiakovski.
A peça é uma espécie de síntese de todas as
diversas experiências soviéticas de vanguarda do
período, que aproximam o circo do teatro.
Concomitantemente, ela inaugura uma opção
diferenciada de espetáculo de massa, uma forma
cênica radical na sua opção política, que procura na
associação entre circo e teatro o veio de uma
possibilidade
renovada
de
espetáculo.
(BOLOGNESI, 2003, p. 88)

Entretanto, quando não tensionados forma e conteúdo, a
intencionalidade política, ao contrário de promover a crítica social que se
pretende, corre o risco de recair, quando se torna panfletária, em
Aforismo 88 ‘Palhaço’.
Bolognesi (2003) aponta, como exemplo de herança formal desse novo circo
soviético, o Cirque du Soleil, entretanto “sem a dimensão histórica e política que
caracterizou a experiência soviética” (p. 89-90).
12
13
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ideologia. Adorno (1962/1991), na conferência intitulada Engagement
atenta para os aspectos regressivos de uma arte politicamente engajada
que, ao ter como proposta elidir as distinções entre arte e realidade, pode
enfraquecer o caráter de resistência que permite à arte se opor ao que
causa sofrimento. Mas a primazia do objeto na arte encontra-se,
justamente, na tensão com a realidade, não como cópia, fotografia, mas
na dialética entre o mergulho na realidade empírica e o distanciamento
desta, que é o que permite à arte fazer a crítica à realidade. Nesse
movimento, tensionados forma e conteúdo, é que o estremecimento diante
da realidade e as possibilidades de transformação desta podem ocorrer,
como indica Adorno (1970/1985, p. 289):
O objecto da arte é a obra por ela produzida, que
contém em si os elementos da realidade empírica,
da mesma maneira que os transpõe, decompõe e
reconstrói segundo a sua própria lei. Só através de
semelhante transformação, e não mediante uma
fotografia de qualquer forma sempre deformadora,
é que a arte confere à realidade empírica o que lhe
pertence, a epifania da sua essência oculta e o justo
estremecimento
perante
ela
enquanto
monstruosidade. O primado do objecto só se afirma
esteticamente no caracter da arte como
historiografia
inconsciente,
anamnese
do
subterrâneo, do recalcado e do talvez possível.

Nesse sentido, como há algo de cego no fazer artístico, algo que
sobra à intencionalidade, o compromisso da arte se firma na experiência
com os objetos artísticos. Assim, no contraponto com a arte politicamente
engajada, Adorno (1962/1991, p. 67) chama a atenção para as obras de
Beckett e Kafka, naquilo que concerne à experiência com estas obras e,
sobre Kafka, enfatiza: “aquele a quem as rodas de Kafka atropelaram um
dia, para ele a paz com o mundo está tão perdida como a possibilidade de
acomodar-se com a sentença de que o giro do mundo é ruim [...]”.
Pois bem, ao contextualizar e explicitar algumas facetas do clown
no decorrer da história, não há a intenção de generalizar toda prática
clownesca, afinal, como assevera Castro (2005, p. 64) “a história do
palhaço é parte da história do cômico e, quando um artista entra em cena
para entreter seu público, sua graça é fruto de tantas situações pessoais,
sociais e históricas, que é impossível rotulá-lo e etiquetá-lo dentro de um
estilo único”. O que se pretende aqui é ressaltar alguns aspectos dessa
figura cômica que podem lançar luz à configuração de uma estética clown
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que tanto pode ir além do próprio clown e de sua atuação quanto também
pode ficar aquém da complexidade desta figura.
Nesse sentido, vale sublinhar que a comicidade é o elemento
central da caracterização do clown e é a partir dela que alguns elementos
de crítica à organização social se estruturam. Ora, é possível indicar
alguns caracteres presentes na estética da comicidade, que iluminam as
configurações de uma estética clown. Farré (1958) ressalta que o cômico,
como elemento estético, é originado no contraste entre a fantasia e a
razão, condensando estes dois aspectos sem que a tensão entre eles se
perca. O autor defende a estética da comicidade também como um
procedimento racional, como substrato para o pensamento. Na
comicidade, por meio do absurdo, do ilógico, do fantástico – sem
desprezar que estes também trazem em sua raiz o contato com a realidade
–, racionalmente se faz a crítica à realidade como forma de
aprisionamento da razão. Nesse sentido, o aspecto crítico e racional da
comicidade se opõe à racionalidade administrada e, como expressão
estética, se entrelaça com o movimento de reflexão.
Kangussu (2008), ao contrapor o cômico e o trágico, ressalta que,
historicamente, a comicidade está ligada ao pensamento crítico. Ao lado
da loucura, o cômico se contrapõe ao pensamento trágico como elemento
de verdade – base irracional que apoia a construção do pensamento. Para
a autora, o entrelaçamento (e contraposição) do trágico e do cômico
subsidia as possibilidades de um pensamento crítico, ao passo que a
seriedade do pensamento trágico é complementada e confrontada pela
ironia, pela loucura, pela sátira, pelo exagero, pelo burlesco –
manifestações que estão na base da comicidade. Nesse sentido, a autora
enfatiza que:
A razão sábia sabe-se portadora de um substrato
irracional. E trágico é o reconhecimento do limite
irredutível posto por tal percepção ao pensar, i.e, a
autoconsciência do pensamento relativa a suas
limitações é trágica, no sentido forte do termo. [...]
Parece-me pertinente, portanto, pensar a hipótese
de que, hoje em dia, considerando que o trágico e o
cômico se entrelaçaram – sobretudo na dramaturgia
e na literatura –, talvez seja mais rico perceber
como oposto complementar do trágico, nas
reflexões filosóficas, não o cômico, e sim o crítico.
E vice-versa. [...] Enquanto o trágico diz respeito à
percepção e ao reconhecimento das delimitações, o
crítico atua no interior da região delimitada. E pode
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ser enriquecedor para a teoria se a crítica mantiver
viva a memória de suas ligações primevas com a
sátira, o chiste e outras manifestações do cômico.
(KANGUSSU, 2008, p. 70;71-72)

Também nesse sentido, Adorno (1961/2003), ao analisar a peça de
Beckett Fim de partida, atenta para alguns aspectos da comicidade, ainda
que tal peça não se configure como comédia, que podem também iluminar
o caráter crítico que tal estética abriga. Para o autor, as situações absurdas,
o ilógico, o humor em contraposição ao chiste, o fracasso, a ironia, a
transgressão da tragédia, o risível, a irracionalidade racional – na tensão
entre forma e conteúdo – atuam na composição da criticidade presente na
obra beckettiana. Ainda que as situações e diálogos entre os personagens
pareçam, em uma primeira e superficial mirada, absurdos, o jogo
estabelecido em Fim de partida expressa com sagacidade uma crítica
tanto a uma forma dramatúrgica realista bem como às bases sociais que a
sustenta. Como analisa Adorno (1961/2003, p. 294), “el drama no tiene
más que comprender lo inevitablemente ridículo de tal pansimbolismo
que se abole a sí mismo, aprovecharlo adaptándolo, y se llega a la
absurdidad beckettiana también según la dialéctica inmanente de la
forma”. O absurdo aparente de Fim de partida, assim como a absurdidade
do clown, se mostra racional ao desvelar, por meio de caracteres que
remetem à comicidade, as mazelas de um mundo em ruínas e, nesse
sentido, o autor completa que “no significar nada se convierte en el único
significado. El temor más mortal de los personajes del drama, si no del
misma drama parodiado, es el disimuladamente cómico a que pudieran
significar algo”. O absurdo aqui é motor para a crítica racional da
realidade objetiva, uma vez que “a razão só pode resistir no desespero e
no excesso; é preciso o absurdo para não se sucumbir à loucura objetiva”
(ADORNO, 1951/1993, p. 175)14.
A referência à linguagem do clown em Fim de partida, em
contraposição ao que parece ocorrer no expressionismo, também ratifica
a crítica imanente à comicidade que, em uma aparente falta de sentido,
aponta os sentidos que prevalecem na lógica da indústria cultural. Para
Adorno (1961/2003, p. 295), “en lugar de intentar liquidar el elemento
discursivo del lenguaje mediante el puro sonido, Beckett lo transforma en
el instrumento de su propia absurdidad, según el ritual del clown, cuya
palabrería deviene sin sentido al ser presentada como sentido”. A

14

Aforismo 128 ‘Regressões’.
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linguagem quase clownesca presente na peça de Beckett desvela algo do
que foi, de certa maneira, aprisionado pelos slogans da indústria da
cultura e, nesse sentido, exerce a crítica à objetividade social:
La desintegración objetiva del lenguaje, los
desatinos al mismo tiempo estereotipados y
erróneos de la autoalienación en que se hinchazón
ha convertido palabra y frase a los hombres en su
propia boca, penetra en el arcano estético; el
segundo lenguaje de los que han enmudecido, un
aglomerado de frases insolentes, conexiones
aparentemente lógicas, palabras galvanizadas
como marcas de productos, el eco desolado del
mundo publicitario, se ha rehecho como el lenguaje
de la poesía, la cual niega la lenguaje. (ADORNO,
1961/2003, p. 295)

A referência ao clown também se faz presente no nome de um dos
personagens, Clov. Para Adorno (1961/2003), a escolha dos nomes dos
personagens, não usuais e com apenas quatro letras, remetem à
caracterização destes. São quatro personagens em cena – Hamm, o patrão
que se encontra em uma cadeira de rodas; Clov, o servo; Nell e Nagg, os
pais idosos de Hamm que se apresentam em cena como dois troncos
dentro de uma lata de lixo – e para cada um deles parece haver uma razão
indicando que, formalmente, foram pensados para integrar a ação
dramatúrgica:
Las abreviaturas prácticas y familiares tan
populares en los países anglosajones aparecen
como meros muñones de nombres. Únicamente el
de anciana madre, Nell, es hasta cierto punto
corriente, aunque obsoleto […]. Los otros tres
nombres se han inventado como para vallas
publicitarias. (ADORNO, 1961/2003, p. 299)

O jogo dos nomes traz em si uma lógica que, segundo o autor,
dizem tanto da caracterização dos personagens como do conteúdo que
sustenta a ação dramática. O nome Nagg parece fazer referência à
nagging (“persistente” em inglês) ou à nagen (“roer” em alemão) – o que
descreve o personagem que, insistentemente, fica roendo um biscoito sem
que tenha dentes para tal. O nome de Hamm parece fazer menção à ham
actor (“ator canastrão” em inglês). Segundo Adorno (1961/2003, p. 301),
o “Hamm de Beckett, a la vez guardián de las llaves e impotente,
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representa lo que ya no es […]” e, mais adiante, continua: “Fin de partida
opone la antítesis de que precisamente éste yo no es el yo, sino la
imitación simiesca de algo existente”. Clov seria, para Adorno, uma
forma de clown mutilado, na dialética que tal figura se insere, “es el
demonio de su amo, al que amenaza con lo peor, abandonarlo, y al mismo
tiempo es su guante, con el cual aquél toca el mundo de las cosas al que
ya no llega inmediatamente” (p. 302).
O caráter dialético do cômico, do riso, e do nome também é
ressaltado por Adorno e Horkheimer (1947/1985), no primeiro excurso
da Dialética do esclarecimento, ao se referirem à chegada de Ulisses ao
Hades:
Se o riso é até hoje o sinal da violência, o
prorrompimento de uma natureza cega e insensível,
ele não deixa de conter o elemento contrário: com
o riso, a natureza cega toma consciência de si
mesma enquanto tal e se priva assim da violência
destruidora. Esse duplo sentido do riso está
próximo do duplo sentido do nome, e talvez, os
nomes nada mais sejam do que risadas petrificadas,
assim como ainda hoje o são os apelidos, os únicos
nos quais perdura ainda algo do ato originário da
denominação. O riso está ligado à culpa da
subjetividade, mas, na suspensão do direito que ele
anuncia, também aponta para além da servidão. Ele
promete o caminho para a pátria. É a saudade de
casa que desfecha as aventuras por meio das quais
a subjetividade (cuja proto-história é narrada pela
Odisseia) escapa do mundo primitivo. (p.169)

Ressalta-se que, no caráter dialético do riso aliado à imanente
dialética da estética clown, é possível apontar dois caminhos para uma
análise do riso como um dos elementos da estética clown. Quando o riso
emula a razão administrada, quando se torna gargalhada, aquilo que
poderia resguardar resquícios da individuação, ao ser subsumido por essa
racionalidade, acaba se convertendo em caricaturas do indivíduo,
“colourful personality” que “insinuam-se através de piadas agressivas
que deliciam de maneira masoquista seus protetores e confirmam por sua
gargalhante falta de dignidade a dignidade séria do povo que os acolhe”
(ADORNO, 1951/1993, p. 118-119; grifos no original)15. O riso ainda
15
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pode, na negação dos impulsos miméticos, sucumbir ao escárnio. Nesse
sentido, aprisionado pela identificação com o que causa o sofrimento, o
que se sobressai é o ódio dirigido ao objeto que lembra as possibilidades
de liberdade não realizadas. A repressão da mimese converte o riso em
escárnio dirigido ao mais fraco e, nisso,
O impulso recusado é permitido na medida em que
o civilizado o desinfeta através de sua identificação
incondicional com a instância recusadora. Passado
o limiar, o riso aparece. É esse o esquema da reação
antissemita. É para celebrar o instante da libertação
autoritária do proibido que os antissemitas se
reúnem, só ele transforma-os numa coletividade, e
constitui a comunidade da espécie. Seu alarido é a
gargalhada organizada. Quanto mais medonhas as
acusações e as ameaças, quanto maior a fúria, mais
compulsório
o
escárnio.
(ADORNO
e
HORKHEIMER, 1947/1985, p. 152)

O conteúdo de verdade da comicidade e do riso na estética clown
pode também guardar sua inverdade. E isso se dá, frisando novamente, à
tensão entre forma e conteúdo. O clown, por sua práxis, pode tanto resistir
ao que causa sofrimento como se adaptar a ele. A resistência ocorre
quando mantém a tensão entre forma e conteúdo naquilo que diz do fazer
clownesco – a tensão necessária para que a crítica se faça presente sem
que recaia em engagement. Por outro lado, quando o clown, no
afrouxamento da tensão entre forma e conteúdo, não se opõe à violência,
à dominação e, adaptando-se a ela, prepara a violência e a legitima, ao se
conformar com o que causa sofrimento, movimento denunciado pela
“gargalhada sonora”, que segundo Adorno e Horkheimer (1947/1985, p.
94), “sempre denunciou a civilização”.
O riso crítico não sucumbe à adaptação, tenta romper com a
violência, pois, ao retomar contato com a dominação sobre a natureza, a
denuncia, sem com isso reproduzi-la. Nesse sentido, cabe aqui uma
digressão acerca da referência à comicidade e à figura do clown em outro
escrito adorniano. A despeito de não ser uma das estrelas centrais do
modelo constelacional que tensiona a produção de Adorno, a comicidade
orbita nesse espaço conceitual. Nos escritos sobre música, ao se propor
estabelecer a relação entre pintura e música, Adorno (1950/2011),
discorrendo sobre o momento lúdico na arte moderna que, para ele, parece
ter se perdido, faz uma analogia com o palhaço/clown, sublinhando o
caráter crítico desta forma de expressão:
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El elemento lúdico-payasesco, el someterse del arte
a sí mismo a la ironía, apunta tanto a tal pesada
vinculación al objeto, como al intento de negarla
frente a la reserva de la libertad. […] Así como los
actos do payaso llevan en apariencia a la cima el
dominio sobre el mundo objetual, para conceder de
nuevo a lo existente su derecho: dirige la risa en
cierta medida hacía sí, el mundo y el dominio. Éste
se invierte: desprendido de las cosas, ya no
ocasiona ningún mal más a lo que es. (p. 152)

Quando a dialética do riso e da comicidade se mantém, também se
mantém a crítica. Assim, na estética clown, importa destacar a diferença
entre a práxis do clown como expressão – mantendo a tensão entre forma
e conteúdo – e o fazer clownesco guiado pela lógica da adaptação ao que
causa sofrimento – nesse caso, o que ocorre é a mimese da mimese, a
mimese do morto e, nesse movimento, o clown nada mais é do que a
caricatura do indivíduo semiformado. Tal característica da estética da
comicidade, no que concerne ao seu objeto – a crítica à mera realidade
como causa de sofrimento –, pode se aproximar à analise da relação entre
sujeito e objeto na arte. Nesse sentido, é possível dizer que o cômico,
como expressão estética, pode ser entendido como “[...] historiografia
inconsciente, anamnese do subterrâneo, do recalcado e do talvez
possível” (ADORNO, 1970/1985, p. 289).

2.2

A IMAGEM DO CLOWN NO CINEMA: POR UMA ESTÉTICA DA
FANTASIA

Em um primeiro momento, vale retomar que o clown, enquanto
imagem cômica historicamente construída, exerce grande influência
sobre a sociedade. Figura contestadora por natureza e exagerada por
essência, por meio da explicitação do ridículo, detém um espaço
importante no imaginário social (BURNIER, 2009; BOLOGNESI, 2003;
CASTRO, 2005; SACCHET, 2009). No cinema, essa figura não age de
outra maneira. Além dos clássicos clowns que povoam as produções
cinematográficas – Chaplin, Hardy e Laurel (o Gordo e o Magro),
Gabrielle Leuvielle, Jacques Tati, Mazzaropi, Oscarito, Grande Otelo,
Harpo Marx, Grouxo Marx, entre outros (BURNIER, 2009) –, o que eles
representam parece estar presente em filmes que, não necessariamente,
explicitam sua presença física.
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Também merecem atenção os aspectos subjetivos (e históricos) da
construção do clown. Quanto a isso, concordando com Dorneles (2003),
sublinha-se que tal figura cômica remete a uma negação objetiva e
voluntária do existente para, assim, paradoxalmente, lançar luz sobre as
possibilidades de realização da subjetividade. Ora, no exagero do
humano, o clown se despe e revela o que de mais humano poderia existir
nesta organização social. Ao contrário do ator, que representa um
personagem, o palhaço é, no avesso, o próprio sujeito.
Produto das transformações tecnológicas, o cinema se configura
como uma expressão objetiva da sociedade que o sustenta. Desse modo,
se aproximando da análise de Adorno (1966/2003) – ainda que guardadas
as devidas divergências teóricas entre estes dois pensadores –, Kracauer
(1960/2001; 1963/2009) indica que a sociedade só pode ser analisada na
contraluz de sua produção cultural e, desse modo, pensar o cinema, com
suas idiossincrasias frente a outras expressões artísticas e culturais –
principalmente naquilo que se refere ao aparato tecnológico que o
sustenta –, subsidia a reflexão acerca das transformações nos modos de
criação e recepção que marcam a sociedade de massas16. O contexto que
propicia o surgimento do cinema também propicia transformações no
aparelho sensorial, uma vez que modifica as formas de experiência. Nesse
sentido, é possível ressaltar dois movimentos. Por um lado, se os modos
de experiência determinam, entre outras faculdades psíquicas, a
capacidade para a fantasia e, partindo do entendimento que a fantasia só
é possível por meio do contato com a realidade física, em um movimento
que vai para além dela – como superação dessa mesma realidade –, a
forma como a realidade é enquadrada no cinema torna-se, na
modernidade, mais um aspecto/estímulo importante que incide sobre o
fantasiar. Por outro lado, uma vez que o cinema, pelo seu caráter
tecnológico ao enquadrar a realidade – ou um fragmento da realidade –
altera-a por meio da técnica, a mediação da fantasia no cinema dá-se
através de uma realidade produzida pela câmera meio ao aparato técnico
que acompanha a obra cinematográfica. Esse movimento pode tanto
aprisionar a fantasia como alimentá-la.
Ao contrário dos dramas sensacionalistas produzidos para o
cinema majoritário, tão criticado por Adorno (1966/2003) e também por
Kracauer17 (que atuam na manutenção da ordem social dominante e que

16

Ver Benjamin (1935[36]/2012).
A crítica ao cinema majoritário, seja o modelo hollywoodiano, seja o cinema
alemão direcionado pela UFA (Universum-Film AG, maior corporação do
17
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eram produzidos ao gosto do público – gosto este que era determinado
pela mesma organização social que financiava a produção
cinematográfica), é possível destacar algumas formas de fazer cinema,
que apresentam indícios do não aprisionamento da fantasia quando
mediadas pela estética clown. Entre estas práxis cinematográficas,
destaca-se, primeiramente, os slapsticks: interlúdios cômicos nos quais a
figura do clown, explícita ou não, se faz presente, seja por meio da sua
presença física, seja por meio das referências clownescas, que podem
constar na estrutura da obra.
Os slapsticks, como indica Kracauer (1951/2004), em ensaio
publicado originalmente na revista Sight and Sound, têm origem nas
comédias francesas do início do século XX e se consolidam no cinema
estadunidense da década de 1920. Herdando alguns temas e personagens
das farsas francesas – como, por exemplo, os gendarmes, policiais
atrapalhados que povoavam as comédias na França dos primeiros anos do
século XX e que, nas comédias que migraram para os Estados Unidos,
podem ser identificados nos Keystones Cops de Mack Sennett –, os
slapsticks se caracterizam pelo desenrolar de situações mirabolantes,
como perseguições, catástrofes, enganos e trapaças. A estrutura dos
slapsticks segue as premissas básicas da comicidade, levando sempre em
consideração a propensão humana para rir da desventura alheia18, mas, ao
final, a resolução das situações de infortúnio ocorre geralmente de
maneira lúdica, fantasiosa, sem danos e, claro, com muito humor.
Ressalta-se que os slapsticks, ainda que tenham incursionado pelo cinema
falado, alcançaram sua maior expressão no cinema mudo.
A partir do entendimento dos slapsticks e para situar a estética
clown no cinema, antes de centrar no recorte do neorrealismo
cinematográfico italiano, vale contextualizar a inserção do clown no
cinema e, para isso, recorrer aos aspectos clownescos presentes neste
gênero cinematográfico (os slapsticks) –, dando ênfase aos escritos sobre
da produção fílmica de Charles Chaplin – e como esses aspectos se
relacionam com a faculdade da fantasia. Ainda que Kracauer tenha se
debruçado mais precisamente sobre o realismo no cinema, a análise da
fantasia não se opõe, aqui, à realidade física. Pelo contrário, a fantasia só

cinema alemão até 1945), que perpassa os escritos de Kracauer, pode ser
exemplificada nos ensaios As pequenas balconistas vão ao cinema e Cinema,
1928 (KRACAUER, 1963/2009).
18
Ver Bergson (1924/1980).
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é possível por meio do contato com a realidade para, tendo-a como base,
superá-la.
Portador e mensageiro da fantasia, o clown no cinema reúne em si
tanto elementos para uma regressão da fantasia – ao atuar na manutenção
da ordem por meio de uma afirmação da realidade física – como a base
material e subjetiva para a elaboração da realidade (elementos para a
redenção da realidade física?), por meio da fantasia. Isso se dá por duas
vias. A primeira diz da própria figura do clown, quando esta é inserida na
película. A segunda se refere às características dessa figura cômica
transposta para aspectos técnicos do filme – tais como o exagero nos
movimentos, a animação de objetos de maneira lúdica, a presença de gags
construídas por meio de imagens, a subversão do trágico... As duas
alternativas se encontram na produção do mais significativo representante
da arte clownesca no cinema: Chaplin. Ora, o aspecto dual do clown é,
em Chaplin, a base da crítica por ele empreendida e, segundo Adorno
(1967/2008) “el payaso proyecte a su entorno su propia violência y
dominante y que mediante esta proyeción de su culpa estabelezca esa
inocencia que le confiere más poder que el próprio poder tiene” (p. 319).
É possível ressaltar, por meio de uma escolha de planos, por exemplo, os
aspectos da realidade mais crua, assim como aspectos da fantasia. O
vagabundo19, com suas roupas exageradas, seu andar estereotipado, suas
expressões melancólicas, bem como a utilização de recursos técnicos e
estéticos, faz com que os filmes de Chaplin se configurem com uma
crítica poética à realidade. Nesse sentido, as características do clown no
cinema de Chaplin parecem ser acentuadas tanto pela presença constante
do seu tramp como por meio da utilização do aparato técnico e das opções
estéticas que este meio propicia.
Vicente Jarque (2000) introduz a discussão sobre Chaplin20
presente nos textos Chaplin, de Kracauer (1926/2000), Chaplin. Una
mirada retrospectiva, de Benjamin (1929/2000) e Dos veces Chaplin, de
Adorno, (1967/2008). Ao discorrer mais especificamente sobre o texto de
Kracauer, ressalta que a análise empreendida por ele recai sobre a figura
de Chaplin, especificamente no filme A corrida do ouro. Segundo o

19

Tramp, nos Estados Unidos ou Carlitos, no Brasil, como ficou conhecida a
encarnação clownesca, vivido por Chaplin no cinema.
20
O artigo de Jarque precede as traduções para o espanhol pelos Archivos de la
Filmoteca dos textos de Kracauer, Benjamin e Adorno, de maneira a ressaltar os
pontos que aproximam e que distanciam estes autores naquilo que se refere a
Chaplin, bem como contextualizar os textos.
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entendimento de Jarque (2000), Kracauer se atém à maneira específica
como o vagabundo se apresenta no referido filme e, sobre esse aspecto,
ressalta que:
Es evidente, por lo demás, en qué dirección apunta
su interpretación: la de la figura de Chaplin como
negación del “yo”, de esa identidad racional
falsamente individualizada en la que se había
sustentado la civilización occidental recientemente
desacreditada por la catástrofe social a que había
conducido. El sujeto como no-sujeto: como
“agujero” que absorbe lo humano y lo irradia de
nuevo hecho pedazos. Y también como lugar de
una paradójica salvación, eventualmente utópica,
aunque regresiva, cuyos modelos se encontrarían
en el universo de los cuentos de hadas. (JARQUE,
2000, p. 43; grifos no original)

Entretanto, tal caracterização parece ser recorrente nos filmes de
Chaplin e pode remeter, de uma maneira mais ampla, a uma estética
clown. Nesse sentido, o que estaria sendo ressaltado por Kracauer seriam
os aspectos que remetem à figura do palhaço personificado em Chaplin:
não-sujeito, buraco que suga o humano e o irradia em pedaços... Assim
é o corpo do palhaço: a representação do humano no exagero e na
exacerbação de suas misérias que, estando aquém ou às margens da
humanidade, revela o que de mais humano há. Vale retomar um trecho do
ensaio de Kracauer, ao qual Jarque (2000) se refere. Na transcrição que
se segue, ao descrever um trecho do filme A corrida do ouro, Kracauer
(1926/2000) destaca as características personificadas por Chaplin, por
meio da figura cômica, que revelam fragilidade humana:
Este hombre debe necesariamente parecer cobarde,
débil y cómico en cuanto que se ve proyectado
entre los hombres. Frente a los poderosos
buscadores de oro, se halla seguramente a menor
altura que ante los cuerpos de un más pequeño
formato. No poseyendo un yo, ¿cómo podría
defenderse contra estos gruesos haces de yo tan
firmemente atados? Por eso retrocede espantado
cuando oye la puerta que bate tras él, porque
también ella es un yo; todo aquello que se afirma,
tanto objetos inanimados como seres vivos, todo
posee en sí mismo un poder sobre él ante el cual
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tiene que levantar su pequeño sombrero, así que él
siempre levanta su pequeño sombrero. (p.55)

Percebe-se, no filme analisado por Kracauer que, mesmo no
exagero da fragilidade, o vagabundo vislumbra saídas possíveis por meio
de elementos fantásticos. A subserviência, que faz com que ele levante
seu pequeno chapéu mesmo quando é vilipendiado pelos senhores do
garimpo, é subvertida na ação de fazer com os mesmos dependam de seus
serviços; a caricaturização de um corpo faminto convertido em um corpo
enrijecido, como de um boneco, para conseguir abrigo e alimento; bem
como o investimento romântico, de maneira atrapalhada que leva ao
encanto a mulher que dele se aproveitava – a cena onírica da dança de
pães espetados em garfos é a personificação da delicadeza, da
ingenuidade do palhaço, bem como um exemplo da inserção cinemática
da fantasia de maneira lúdica. As soluções fantásticas que atuam na
película não se sobrepõem à realidade –, como a casa que pende sobre o
barranco na cena que precede o fechamento da narrativa – elemento que,
como dito anteriormente, confere o caráter cinemático ao filme. Por outro
lado, por driblar os infortúnios – e se tornar um milionário ao final do
filme –, a representação da superficialidade do miserável personagem é,
paradoxalmente, a representação da superação da mesma miséria e, como
aponta Kracauer (1926/2000, p. 57), “su impotencia es la de la dinamita,
su comicidad subyuga a los reidores, más de este modo no resulta
simplemente conmovedor, pues lo que conmueve es la existencia misma
de nuestro mundo”.
A representação da vulnerabilidade humana – talvez um dos
elementos que melhor caracterizem a estética clownesca –, em
contraposição à força que emerge da fragilidade, pode ser exemplificada
em muitas outras películas de Chaplin. Além da personificação desses
aspectos no vagabundo, tal representação também pode ser obtida por
meio de artifícios técnicos, conferindo de maneira mais ampla ao filme os
aspectos da própria natureza da imagem do palhaço. O uso dos planos
pode ser um desses artifícios, como aponta Kracauer (1960/2001), na
analogia realizada entre Davi e Golias e o vagabundo, em o Peregrino:
Es como si la imagen cinematográfica del pequeño
sujeto fuera un primer plano ampliado de sus
temores y sus sueños, vergüenzas y estratagemas,
fracasos e éxitos. Chaplin dotal al primer plano de
significado humano. Quizás el rasgo más
impresionante de su vagabundo es una capacidad
de supervivencia verdaderamente inagotable frente
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a los Golias de ese mundo; la fuerza de la vida que
él encarna trae a la memoria las películas sobre el
crecimiento de las plantas, con sus planos
acelerados de los tiernos brotes que emergen
atravesando la tierra. (p. 347)

Kracauer, ainda sobre a utilização dos planos na criação da fantasia
lúdica, aproxima o vagabundo de Chaplin a outras duas figuras
clownescas de filmes, para ele, pertencentes ao neorrealismo italiano:
Cabíria21 e Umberto D.22. Diferentes dos slapsticks produzidos por
Chaplin, esses dois filmes não se configuram como comédias: são dramas
declarados. Contudo, tais aspectos técnicos ultrapassam os slapsticks
como gênero, ao mesmo tempo em que transporta seus traços da imagem
do clown, de forma cinemática, para outros gêneros cinematográficos.
Assim, ainda que não sejam comédias, tratam das misérias humanas como
os filmes de Chaplin e encerram em suas estruturas o riso, um riso
ingênuo, quase sério, que resguarda resquícios da busca por felicidade e
liberdade, rastros da experiência roubada pelo processo civilizatório. O
riso contido e suscitado por esses filmes pode ser entendido por meio da
presença do elemento lúdico, elemento esse que quando, na estética
clown, se alia a uma estrutura formal – que pressupõe, por meio da
explicitação da figura do clown, ainda que não necessariamente com a
personificação deste – produz uma dialética luz e sombra, dor e
contentamento, riso e choro – quase unificados em um único close. E,
nessa mirada de perto, “Cabiria y Umberto D. se parecen al vagabundo
porque son tan vulnerables como indestructibles. Todos estos personajes
parecen ceder ante los poderes existentes y sin embargo ingeniárselas para
sobrevivir a ellos” (KRACAUER, 1960/2001, p. 347).
Essa presença do lúdico oferece subsídios para inferir sobre o
impacto da fantasia representada no cinema na elaboração da realidade.
Acerca desse movimento, também Prokop (1974/1986) atenta que a
forma dos produtos da cultura de massas atua como propulsora da

21

Personagem central do filme Le Notti di Cabiria (Noites de Cabíria, 1957), de
Federico Fellini, vivida por Giulietta Masina – atriz que, em outros filmes de
Fellini, também se apresenta de maneira clownesca. Ainda que, para muitos
estudiosos este filme não se configure como pertencente ao neorrealismo
cinematográfico italiano, Fellini é certamente um herdeiro deste movimento
cinematográfico.
22
Umberto Domenico, personagem que dá título à película Umberto D. (1952),
de Vittorio de Sica.
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experiência – contato com os objetos de modo espontâneo/imediato sem
esquemas defensivos. Nesse sentido, realiza uma analogia histórica entre
os slapsticks e os filmes realistas. Na estrutura formal dos slapsticks, há,
segundo o autor, indícios para se pensar o movimento da fantasia não
regressiva. A representação deixa claro que tudo é ficção, as situações não
são possíveis e as soluções, mirabolantes. Em torno dos movimentos
objetivos e subjetivos de contato com a realidade, que resguardam traços
característicos da formação cultural, os procedimentos cinemáticos que
se aproximam ou se afastam da realidade, na forma mesma como procede
nesse movimento, talvez contenham potencialmente aspectos
fundamentais das instâncias socioeducativas, no que se refere à sua tarefa
de propiciar para o sujeito contemporâneo as condições apropriadas para
a reflexão sobre seu entorno sócio-histórico e sobre si mesmo. Nesse
sentido, Prokop (1974/1986) afirma que “o filme slapstick dá ao
espectador ‘predisposto’ a possibilidade de se articular pelo menos na
gargalhada” (p. 124; grifos no original) e, completando sua afirmação
com a citação de Benjamin acerca de Chaplin, “[...] certamente este filme
é cômico – escreve Walter Benjamin –; só que a risada que ele provoca
oscila sobre o precipício do medo” (Benjamin citado por PROKOP,
1974/1986, p. 124).
Não desprezando as diferenças teóricas entre estes pensadores,
atenta-se que Kracauer (1960/2001), também se referindo às comédias de
Chaplin e à inserção dos aspectos de fantasia e sonho presentes nos seus
filmes, destaca alguns aspectos de elaboração da realidade física, uma vez
que a presença do fantástico e do onírico nos filmes de Chaplin, “no solo
acentúan las desventuras reales de su vagabundo, sino que anticipan su
libertad frente a toda coerción y su positiva felicidad. Hay una pizca de
utopía en todos estos desafíos al espacio, el tiempo e la ley de la gravedad”
(p. 122-123).
Outro aspecto que remete ao clown é a subversão da tragédia ao
apresentar finais que não atendam à premissa trágica, na qual a ação é
compreendida em um período determinado, ou seja, o final marca o fim
– geralmente determinado pela morte em si, fim da existência. Não são,
necessariamente, finais felizes, e sim a abertura de brechas para a
continuidade da ação que se apresenta como um recorte da realidade física
– e se é um recorte, não se encerra em si mesma. Nesse sentido,
“contrariamente a lo que ocurre con la muerte trágica, el final feliz nos
hace espirar el aire del paraíso e al mismo tiempo sugiere que la vida
continuará, complaciendo así la exigencia de realidad ilimitada propia de
la cámara” (KRACAUER, 1960/2001, p. 332). Ora, mas o que isso tem a
ver com a figura do clown? A imagem clownesca no cinema encerra em
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si uma crítica à conformação passiva a uma realidade dada como
hermeticamente determinada. A fragilidade do palhaço, como dito
anteriormente, o dota de força para se manter no continuum no qual a
realidade física se inscreve. Sobre essa negação do final trágico, Kracauer
(1960/2001) destaca: “un clásico ejemplo de un final así es el último
plano, siempre recurrente, de las vejas comedias de Chaplin; vemos el
vagabundo que se aleja caminando torpemente y sabemos que es
indestructible” (p. 332-333). Na sequência da argumentação, Kracauer
novamente reconhece a presença do aspecto cinemático em questão no
neorrealismo italiano – que do mesmo modo contraria o final trágico.
A ausência de fala em prol da força da imagem também atua na
configuração da imagem clownesca no cinema. Na relação entre a
imagem e a fala, a primeira sempre se sobrepõe à segunda, de forma a
determiná-la. No cinema de Chaplin, por exemplo, a inserção do diálogo
ocorre tardiamente, ainda que este recurso já estivesse disponível
anteriormente. Na primazia da imagem, nos slapsticks de Chaplin, é
possível elencar alguns exemplos de uma subversão da palavra falada
para que a imagem continue em ‘primeiro plano’. Acerca desse aspecto,
Kracauer (1960/2001) lembra que, “para Chaplin, era totalmente
inconcebible pensar que su vagabundo pudiera hablar, hasta el punto de
que, tanto em City Lights com en Modern Times, ironizó sobre el diálogo
convencional” (p. 139). Assim, quando o diálogo se insere nas películas
de Chaplin, ele faz a crítica a este dispositivo por dentro do próprio meio:
Al incorporar a sus films por primera vez la palavra
hablada, Chaplin intentó subvertirla desde dentro.
Ridiculizó aquelles discurso que, en caso de haber
sido
pronunciados
normalmente
habrían
transmitido infaliblemente los esquemas de
significado ligados a lenguaje; pero lo cierto es que
no fueran pronunciados normalmente. En la
secuencia incial de City Lights, que corresponde a
la inauguración de un monumento, los oradores, al
correrse el velo que cubría la estatua, profieren
sonidos inarticulados, con la grandilocuente
entonación propia de esas ocasiones. En esta
secuencia Chaplin no sólo pretende mofarse de la
estupidez de los discursos ceremoniosos. Sino que
de hecho impide que el espectador los asimile,
instándolo así a contemplar con mayor intensidad
las imágenes mismas. (KRACAUER, 1960/2001,
p. 146)
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Desse processo resulta a primazia do olhar sobre os outros
sentidos. À imagem é conferido o sentido mais amplo e, nos filmes onde
a figura do clown se faz presente – seja em sua representação física ou na
produção técnica desta imagem – os olhos pousam sobre o que esta figura
condensa.

2.3

REALIDADE E FANTASIA NO CINEMA: BASES PARA A ESTÉTICA
CLOWN

A ideia de fantasia, como faculdade psíquica fundamentada na
realidade objetiva, potencializa a superação dos aspectos da realidade que
causa sofrimento. Kracauer (1960/2001), com quem Adorno manteve
próximo diálogo desde sua adolescência e que foi interlocutor também de
Benjamin, ao lançar luz à contraposição entre fantasia e realidade, tendo
como campo a obra cinematográfica, trata a fantasia como material
fundamental para o fazer cinematográfico – consequentemente,
componente imanente à forma fílmica – e ressalta o duplo caráter da
fantasia: por um lado, mesmo quando a realidade é transposta para as
telas, o que temos é uma realidade construída pela câmera e, desse modo,
remete à fantasia; por outro lado, a representação de elementos fantásticos
no filme leva a outra interpretação da realidade, por meio da fantasia.
Nesse sentido, ao lançar luz à contraposição entre fantasia e realidade,
tendo como campo a obra cinematográfica, atendo-se aos aspectos de
representação da fantasia no cinema, Kracauer (1960/2001) destaca que:
Desde el punto de vista cinemático, quizá lo mejor
sea reservar el término ‘fantasía’ para todas las
experiencias predominantemente visuales, ya se
autotitulen imaginarias o se consideren fieles a los
hechos, pertenecientes a mundos que transcienden
el realismo de la cámara propiamente dicho: lo
sobrenatural, las visiones de cualquier especie, las
imágenes poéticas, las alucinaciones, etc. A
diferencia de la historia, que presenta problemas
cinemáticos porque carece del carácter efectivo de
la realidad actual, lo fantástico pude manifestarse
en el aquí y ahora y confundirse con las
impresiones de la vida real; pero como queda fuera
del ámbito de la existencia física, parece tan
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inabordable por el método cinemático como lo es
el propio pasado. (p. 115)

Essa noção de fantasia é incorporada ao cinema, principalmente
impulsionada pela tendência formativa. Segundo Kracauer (1960/2001),
assim como na fotografia – uma vez que o cinema é originado dela, mas
que também vai para além dela – configuram-se duas tendências para a
produção de filmes: a tendência realista, que pode ser representada por
Lumière, e a tendência formativa, que tem com um dos expoentes Méliès.
A tendência realista consiste na apreensão da realidade física, para além
da fotografia, por meio da imagem em movimento e da representação da
realidade – uma realidade fabricada que, ao contrário de negá-la, torna-a
ainda mais real. Por outro lado, a tendência formativa transcende a
fotografia, uma vez que visa explicitar aspectos que, por estarem além da
realidade física, não são contemplados pelo olho da câmera. Essa
capacidade de ir além da realidade física pode ter um caráter cinemático
ou não, conforme o elemento da fantasia é inserido no filme.
Para o autor, a análise de como a fantasia é recriada pode ser
orientada por dois fatores: o fator técnico e o fator relacional. O primeiro
remete a como a fantasia pode ser transposta para a tela e o segundo diz
do status que a fantasia adquire em relação à realidade. A articulação entre
esses dois fatores irá conferir ou não – conforme a inserção ocorra – o
caráter cinemático do elemento fantástico no cinema. Nesse sentido,
como procedimento analítico, Kracauer (1960/2001) propõe um
questionamento sobre o caráter cinemático da fantasia em três etapas. A
primeira “gira em torno a aquellas películas que representan lo fantástico
mediante decorados extraños, mecanismos inventados, maquillajes
inusuales, etc.” (p. 117). Ou seja, os aspectos teatrais utilizados para a
representação da fantasia. Na segunda alternativa, a fantasia teatralizada
pode tanto, na contraposição com a realidade da câmera em filmes
realistas, propiciar a sensibilização do espectador, como também pode,
quando tratada ludicamente, legitimar-se de forma cinemática. Quanto à
terceira etapa do questionamento acerca do caráter cinemático da fantasia,
o autor discorre sobre uma inserção de elementos fantásticos construídos
por meio da própria realidade física, visando justificá-la. Nesse caso,
tendo como material o conteúdo realista, o caráter cinemático independe
da intenção da fantasia de se sobrepor ou não à realidade física – não há
uma articulação entre fatores técnico e relacional. Diferente dos dois
outros aspectos questionados, aqui, a fantasia assume as mesmas
propriedades dos filmes com tendência realista.
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Esse último aspecto questionado não faz menção à presença da
fantasia como transcendência da realidade física, o que parece ocorrer nas
duas outras formas de interseção entre fantasia e realidade no cinema, mas
de uma fantasia que – ao ter como base a realidade e se apresentar como
uma tendência realista, ainda assim, não deixa de ser fantasia – consiga
como forma fílmica trazer à tona a crítica a essa mesma realidade. Ainda
que outros elementos possam ser ressaltados, o neorrealismo
cinematográfico italiano se aproxima mais desse último aspecto, em
oposição ao realismo e à estetização da realidade.

2.4

ESTÉTICA CLOWN NO CINEMA: SOBRE TÉCNICA, FANTASIA E
REALIDADE

De maneira sucinta, a partir do que foi exposto até agora, a estética
clown no cinema pode ser entendida como uma forma específica que, na
tensão entre forma e conteúdo, se configura como crítica contida na
comicidade da figura clownesca. Tal crítica se apresenta por meio de
algumas características que compõem o clown: o exagero, o desvario, a
subversão, a transgressão e a contraposição entre o real e o fantástico.
Ainda que a figura do clown não esteja explícita, quando tais aspectos se
evidenciam, é possível dizer que está presente uma estética clown – que
potencializa o movimento da fantasia, ao oferecer terreno fértil para que
ela se desenvolva para além do próprio filme. Nesses termos, a estética
clown no cinema passa pela construção dos enredos, dos personagens,
além de elementos técnicos que indicam escolhas da direção, tais como:
roteiro, enquadramento, linguagem, iluminação, edição, montagem.
Especificamente, no movimento neorrealista cinematográfico italiano –
campo privilegiado de análise ao qual esta tese se circunscreve –, a
estética clown emerge tanto naquilo que seus conteúdos denunciam
quanto na forma técnica que subjaz à construção dos filmes. Quando
tensionados forma e conteúdo, esta estética se consolida. Por esses
aspectos, talvez, nesse movimento cinematográfico – que é estético e
político – seja possível encontrar brechas que indiquem a fantasia como
mediação para um pensamento crítico.
Desse modo, para além – e junto – dos elementos miméticos e
expressivos que a comicidade e o riso podem conter e para entender como
a estética clown se configura no cinema, faz-se necessário voltar o olhar
para a fantasia: uma mirada para o fantástico que o próprio cinema
encerra, por aliar técnica e fantasia, sem perder o foco no clownesco como
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elemento crítico que pode permitir a esse produto da indústria cultural
alguma brecha para a liberdade.
É no cenário das transformações tecnológicas que o cinema se
origina. Mas, em meio ao domínio da técnica, e por isso mesmo, parece
ser possível a algumas formas de fazer cinema a capacidade de não se
submeter a ela em detrimento da expressão estética. São nesses fazeres
cinematográficos que pode atuar a estética clown como possibilidade de
crítica à não liberdade do mundo administrado. É nesse sentido que
aponta Adorno (1966/2003), ao dizer daquilo que escapa ao cinema, no
que se refere à técnica: “em face da indústria da cultura [...], as obras que
ainda não conseguiram dominar plenamente a sua técnica, e que
transmitem por conseguinte algo consoladoramente não controlado e
acidental, têm uma qualidade libertadora” (p. 183). Na sequência da
argumentação, dá como exemplo de certa precariedade técnica o trabalho
de Chaplin – que, na contramão dos avanços tecnológicos, parece optar
por não ceder a eles. Corrobora esse argumento o fato já exposto de que,
mesmo após o advento do cinema sonoro, Chaplin ainda continuava
fazendo cinema mudo. Além desse aspecto, esteticamente, seus filmes –
ele que é considerado o maior clown do cinema – seguem uma lógica que
remete às esquetes cômicas do palhaço: absurdo, exagero, transgressão e
subversão, contraposição entre o real e o fantástico. Desse modo, em tal
forma cinematográfica, as possibilidades de experiência podem se abrir,
aproximando esses filmes do fazer artístico. Como indica Adorno, “esse
movimento das imagens interiores pode ser para o cinema o que o mundo
visível é para a pintura e o mundo acústico para a música. Como recriação
objectivada deste tipo de experiências, o cinema pode tornar-se arte” (p.
184). Assim, é possível ceder espaço para que a fantasia se estabeleça.
Tal argumentação também faz sentido para pensar o neorrealismo
cinematográfico italiano.
O neorrealismo cinematográfico italiano, segundo Fabris (1996) e
Bazin (1948/2014a), ainda que não haja uma definição singular,
caracteriza-se pela presença de temáticas políticas que remetem ao
momento histórico – a Europa do pós-guerras devastada – e também se
caracteriza por lançar luz às misérias sociais daquele momento.
Destacam-se nos filmes que participaram desse ‘movimento’ temáticas
como desemprego, vulnerabilidade, pobreza, falta de moradia, o papel da
mulher, entre outros temas políticos e sociais que, como um nervo
exposto, revelavam a Europa daquele momento. Bazin (1948/2014a), da
mesma forma, chama a atenção para uma orientação estética que se opõe
à estetização da realidade. Ainda que utilize uma linguagem próxima ao
documentário social, não abre mão da contraposição, inerente ao cinema,
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entre realidade e fantasia. Nisso, tendo como base roteiros que versam
sobre a atualidade histórica, primando pela “verdade do ator” e valendose dos recursos técnicos, ainda que precários e sem que estes se
sobressaíssem ao conteúdo, o realismo do cinema italiano daquele
período “não acarreta, de modo algum, uma regressão estética, e sim, ao
contrário, um progresso da expressão, uma evolução conquistadora da
linguagem cinematográfica, uma extensão de sua estilística” (p. 290-291).
O neorrealismo subverte a estruturação melodramática que mantinha o
cinema até aquele momento – a estética do chamado “telefone branco”,
que predominava nas telas do cinema italiano e que se pautava tanto pela
aparência de beleza e harmonia quanto por manter a narrativa
melodramática, composta por peripécias, reconhecimentos e finais
felizes23. Também nesse sentido, Fabris (1996) atenta para os aspectos
estéticos do neorrealismo italiano, ao destacar suas raízes no
documentário, na reportagem social e política, que optam pelo registro,
sem recorrer à primazia da técnica, da realidade social daquele momento.
Para tanto, os principais diretores expoentes desse movimento
cinematográfico – Rossellini, Visconti e De Sica – se valiam da utilização
das ruas como setting, da presença de atores circunstancialmente não
profissionais, da utilização de uma linguagem simples e, às vezes,
dialetal, bem como de movimentos de câmera e de uma fotografia não
alinhada ao cinema hollywoodiano. Nesse sentido, o que Adorno
(1966/2003) diz do novo cinema alemão, posterior ao movimento
neorrealista, também faz sentido para este último: “nesse cinema que,
comparativamente, é tosco, não tem savoir-faire, não está seguro dos seus
efeitos, está inscrita a esperança de que os chamados mass media possam
vir a tornar-se algo de qualitativamente diferente” (p. 181).
O salto qualitativo pode ter como impulso a fantasia tensionada
tanto na forma fílmica quanto nos conteúdos presentes no neorrealismo
italiano. Ora, para Marcuse (1955/1981), a faculdade da fantasia
pressupõe a capacidade de se opor a uma ordenação social repressiva e
de, nesse movimento, subsidiar a liberdade. Tal capacidade caracteriza
também a estética clown e, aqui, fundamenta a proposição de que alguns
filmes do neorrealismo cinematográfico italiano trazem em suas obras
esse movimento. Nesse sentido, a fantasia como movimento da faculdade
psíquica que participa da produção do conhecimento e dos bens culturais,

23

A discussão sobre a estrutura melodramática foi realizada pela autora desta tese
na dissertação de mestrado intitulada Telenovela e sociedade contemporânea:
apontamentos acerca das possibilidades de identificação (SILVA, 2010).
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pode oferecer ao fazer cinematográfico elementos da relação entre sujeito
e objeto, que se contrapõe à realidade existente, no entanto, sem dela abrir
mão. Esse aspecto da fantasia que compreende a contraposição dialética
com a realidade está presente no fazer clownesco e, quando encontrado
em alguns filmes do neorrealismo italiano, pode indicar um movimento
que, ao representar a realidade mediada pela técnica e pela estética
cinematográficas, busca a transformação de aspectos da realidade que
causam sofrimento. Entretanto, a maneira como se configura a relação
entre realidade e fantasia pode tanto se direcionar para a manutenção da
realidade como agir em prol da sua transformação. Para Bazin
(1948/2014a), esse parece ser um paradoxo do realismo cinematográfico
que o neorrealismo enfrenta diretamente:
Mas o realismo em arte só poderia, é evidente,
proceder de artifícios. Toda estética escolhe
forçosamente entre o que vale ser salvo, perdido e
recusado, mas, quando se propõe essencialmente,
como faz o cinema, a criar a ilusão do real, tal
escolha constitui sua contradição fundamental, a
um só tempo inaceitável e necessária. Necessária,
já que a arte só existe através dessa escolha. Sem
ela, supondo que o cinema total fosse desde hoje
tecnicamente possível, retornaríamos pura e
simplesmente à realidade. Inaceitável, já que ela se
faz em definitivo à custa dessa realidade que o
cinema se propõe a restituir integralmente. Por
isso, seria vão rebelar-se contra qualquer progresso
técnico novo que tivesse por objeto aumentar o
realismo no cinema: som, cor, relevo. De fato “a
arte” cinematográfica se nutre com essa
contradição, ela utiliza o quanto pode as
possibilidades de abstração e de símbolo que os
limites temporais da tela lhe oferecem. Mas essa
utilização do resíduo de convenções abandonado
pela técnica pode ser feita em prol ou em
detrimento do realismo, ela pode aumentar ou
neutralizar a eficácia dos elementos capturados
pela câmera. (p. 291-292)

Quando alcança o equilíbrio, na tensão com a técnica, a fantasia no
neorrealismo cinematográfico italiano – e aqui podemos remeter tal
processo a um elemento da estética clown – em seu processo de criar
representações da realidade, ao contrário de afirmá-la, nega, como forma
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de resistência, o sofrimento estabelecido e, nisso, pode suscitar
transformações na realidade. Nesse mote, retomando a argumentação de
Marcuse (1955/1981), na negação do princípio de realidade – ou,
conforme nomeia o pensador, do princípio de desempenho –, a fantasia
(ou imaginação)24 pode levar a uma reconciliação entre o que se tem e o
que se poderia ter. Nesse sentido, a fantasia pode se configurar como uma
crítica ao próprio princípio de desempenho, uma vez que reivindica o
princípio do prazer e a alteração da realidade para outra que o realize.
Como processo mental independente e
fundamental, a fantasia tem um valor próprio e
autêntico, que corresponde a uma experiência
própria – nomeadamente, a de superar a antagônica
realidade humana. A imaginação visiona a
reconciliação do indivíduo como o todo, do desejo
com a realização, da felicidade com a razão.
Conquanto essa harmonia tenha sido removida para
a utopia pelo princípio de realidade estabelecido, a
fantasia insiste que deve e pode tornar-se real, em
que o conhecimento está subentendido na ilusão.
As verdades da imaginação são vislumbradas, pela
primeira vez, quando a própria fantasia ganha
forma, quando cria um universo de percepção e
compreensão – um universo subjetivo e ao mesmo
tempo objetivo. Isso ocorre na arte. (MARCUSE,
1955/1981, p. 134-135; grifos no original.)

A fantasia exerceria, então, uma função crítica frente ao que está
socialmente estabelecido, pois, ao mesmo tempo em que recusa aquilo
que causa um sofrimento desnecessário, vai em direção às possibilidades
da realização da liberdade. Nesse sentido, a dinâmica da fantasia na
estética clown guarda os indícios de uma existência na qual os ditames do
princípio do desempenho não se sobreponham à realização do indivíduo.
Para que essa dinâmica ocorra, faz-se necessário, porém, condições que a
sustentem. É possível inferir, a partir das formulações de Marcuse, que a
capacidade humana para fantasiar está condicionada à capacidade de
contato com os objetos, estejam eles na realidade objetiva ou, tomando o
cinema como foco, objetivados pela câmera fílmica como realidade. É o
contato com os objetos sensíveis que enriquecem a experiência –
24

Marcuse (1955/1981) utiliza indistintamente os termos fantasia e imaginação,
remetendo-os ao mesmo processo.
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movimento imanente à formação cultural: abertura aos objetos da
realidade física e sua incidência no aparelho sensorial, seus aspectos
sensíveis e racionais. Entretanto, vale a ressalva de que, ao considerar as
indicações de Adorno (1959/2004) que a formação cultural é substituída
pela semiformação, tal movimento, dadas as condições do indivíduo
semiformado, não potencializam a formação que mostrou seus indícios
em um período histórico anterior, mas sim o contato com a cultura
danificada, uma vez que a esta “no le queda sin embargo otra posibilidad
de supervivencia que la autorreflexión crítica sobre la pseudocultura en la
que se convirtió necesariamente” (p. 113).
O material social do neorrealismo italiano compreende as agruras
de uma Itália destroçada pelo fascismo e pela guerra, que, assolada pela
miséria, pelos problemas sociais e políticos, tenta se reerguer. Nesse
contexto, cabe o argumento de que, diante de configurações sociais e
econômicas que contribuem para um embotamento dos sentidos, podem
ser acionados mecanismos de defesa contra o sofrimento, como ruptura
com a realidade que distanciaria as realizações humanas em prol da
satisfação dos desejos de uma vida melhor. Mas, por outro lado, é possível
que, diante desse sofrimento, surjam formas de resistência – pela via da
expressão e da fantasia – que denunciem as condições que impedem a
realização da liberdade. Ressalta-se que o risco que se corre ao propor
uma relação de mera causalidade entre as configurações socioeconômicas
e o embotamento dos sentidos é de isentar o sujeito contemporâneo da
responsabilidade sobre a manutenção da alienação. Não se trata, porém,
de negar que existe, sim, uma determinação, mas de trazer para a reflexão
a participação do sujeito contemporâneo também como determinante.
Desse modo, se a fantasia se configura como um deslocamento da
realidade em direção a uma possibilidade de realização do princípio do
prazer na instauração de uma organização social mais justa, também pode
remeter à manutenção de uma falsa sensação de segurança, que reforça a
paralisia e o conformismo daqueles que assim procedem. Nesse sentido,
Freud (1911/1974) argumenta que, se por um lado a fantasia atua em uma
possível reconciliação entre o princípio de prazer e o princípio de
realidade, indicando algo que a humanidade pode e deve realizar para o
estabelecimento de uma vida mais satisfatória, por outro, pode-se admitir
que essa mesma capacidade de fantasiar possivelmente opere como uma
medida paliativa frente aos diversos sofrimentos suscitados.
Não obstante a persistência das argumentações a respeito do
caráter contestador e transformador presente na faculdade da fantasia,
Freud, como pensador rigoroso sobre os sofrimentos instaurados pelas
configurações sociais, oferece, desse modo, indícios para a compreensão
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das configurações necessárias para que, por meio da necessidade de
superação do sofrimento e na impossibilidade dessa superação, ocorra a
busca por um abrandamento deste sofrimento. Os mecanismos de defesa
são acionados para que ocorra um alívio da dor e, nesse ponto, a fuga por
meio da fantasia pode se apresentar como um caminho possível e
acessível. Apaziguar-se com a realidade não significa, todavia, viver nesta
realidade da maneira como ela se apresenta, sem nenhum lenitivo. Vigora
a realidade, mas uma realidade fundada na fantasia programada pelo
sistema social, camuflada em uma promessa de que tudo está melhor e
que as dores estão sanadas. Adaptado, o sujeito da contemporaneidade
segue seu caminho.
Entretanto, vale retomar e reforçar o questionamento se, além de
mera fuga, haveria uma possibilidade de fantasia, no contato com
produtos culturais que propiciem uma experiência estética, formativa e
não administrada. Ora, para Adorno (1970/1985, p. 20),
A realidade oferece muitos outros motivos reais
para dela se fugir e mais do que o admite a
indignação a respeito da fuga, que é veiculada pela
ideologia
da
harmonia;
até
mesmo
psicologicamente seria mais fácil legitimar a arte
do que o reconhece a psicologia. Sem dúvida, a
imaginação é também fuga, mas não
completamente: o que o princípio de realidade
transcende para algo de superior encontra-se
também sempre em baixo. É maldoso pôr ali o
dedo. Destrói-se a imago do artista como aquele
que é tolerado: neurótico incorporado na sociedade
da divisão do trabalho. Nos artistas de altíssima
classe, como Beethoven ou Rembrandt, aliava-se a
mais aguda consciência da realidade à alienação da
realidade; só por si isto já constituiria um objecto
digno da psicologia da arte, que não teria de
decifrar a obra de arte apenas como algo de
semelhante ao artista, mas como alguma coisa de
diferente, como trabalho em algo que resiste. Se a
arte tem raízes psicanalíticas, são as da fantasia na
fantasia da omnipotência. Na arte, porém, actua
também o desejo de construir um mundo melhor,
libertando assim a dialéctica total, ao passo que a
concepção da obra de arte como linguagem
puramente subjectiva do inconsciente não
consegue apreendê-la.
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Dessa forma, o movimento de fuga pela fantasia na arte parece
lançar luz a alguns aspectos desse questionamento. Para Adorno
(1970/1985), esse movimento é, ao mesmo tempo, transcendência,
possibilidade de algo melhor, e também “anamnese do subterrâneo” (p.
289), movimento de testemunho danificado diante do que causa
sofrimento. Vale ressaltar que esse ‘algo’, subsidiado pela fantasia, é
acolhido na possibilidade da experiência estética, na qual aparece como
estremecimento diante da realidade – na negação do apaziguamento com
os aspectos da realidade que causam sofrimento, não é mais possível se
adaptar a ela (ADORNO, 1962/1991). Para que tal estremecimento
ocorra, faz-se necessário um movimento dialético de apropriação das
obras de arte, um movimento que entrelaça interioridade e exterioridade,
emergir e submergir no contato com o movimento histórico da
humanidade, pois, como indica Adorno (1970/1985, p. 385), “quem
apenas permanece no interior, a esse a arte não lhe abrirá os olhos; quem
apenas fica no exterior, falsifica as obras de arte por uma falta de
afinidade”.
Nesse sentido, o movimento da fantasia pode também se
configurar como possibilidade de transformação da realidade por conter,
como faculdade psíquica presente no e suscitada pelo proceder estético,
momentos miméticos e expressivos. Desse modo, é possível uma
aproximação, guardadas as devidas diferenças no tocante ao meio
cinematográfico e sua relação com a indústria cultural, com a
argumentação de Adorno (1931/2010) acerca dos procedimentos
racionais e estéticos que deveriam orientar o conhecimento filosófico e,
mais que isso, orientar um programa comprometido com o conhecimento
emancipatório.
Son modelos con los que, probando y
comprobando, la ratio se acerca a una realidad que
rehúsa la ley, pero a la que el esquema del modelo
puede imitar en todo momento, siempre que esté
diseñado correctamente. En esto podrá verse un
intento de recuperar esa antigua concepción de la
filosofía que fue formulada por Bacon y que
Leibniz persiguió apasionadamente durante toda su
vida, una concepción de la que el idealismo se
burló por considerarla una extravagancia: la del ars
inveniendi. Cualquier otra manera de entender los
modelos sería gnóstica e infundada. Pero el
órganon de este ars inveniendi es la fantasía. Una
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fantasía exacta; una fantasía que se atiene
estrictamente al material que le ofrecen las
ciencias, y solo va más allá de él en los rasgos
mínimos de la ordenación a la que lo somete:
rasgos que, obviamente, ha de ofrecer de forma
original y desde sí misma. (ADORNO, 1931/2010,
p. 312; grifos no original)

A “fantasia exata” se configura, nesses termos, como
procedimento de controle de projeção, possibilidade de, no contato com
a realidade e com base nela, subsidiar uma forma de conhecimento
sensível e reflexivo acerca da realidade. Ora, como indica Adorno
(1970/1985), o conhecimento na arte e o conhecimento científico são
distintos, ainda que se estabeleçam sobre categorias próximas. Entretanto,
a arte pede um momento reflexivo que vai além do primeiro momento de
identificação projetiva, pede uma “reflexão segunda” que “capta o
procedimento, a linguagem da obra de arte na acepção mais lata, mas visa
a cegueira. O slógan do absurdo, por insuficiente que seja, exprime isso”
(p. 39). Esse segundo momento de reflexão remete ao entrelaçamento que
abriga tanto a tensão entre forma e conteúdo no interior das obras de arte
como as possibilidades de experiência que tais obras podem proporcionar.
Nesse entrelaçamento, parecem residir algumas possibilidades de
produzir uma forma de conhecimento emancipatório que pode se
aproximar do movimento da “fantasia exata”.
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3

ESTÉTICA CLOWN NO NEORREALISMO ITALIANO

A partir do que pôde ser configurado, alguns elementos que
remetem ao fazer clownesco, aliados à dialética fantasia e realidade,
orientam a análise dos filmes: o exagero, o desvario, a subversão e a
transgressão. Para que a estética clown se configure, tais fatores foram
pensados por meio da contextualização e análise dos filmes e de cenas
que, de algum modo, revelem aspectos dessa estética.

3.1

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Para chegar ao recorte de análise, primeiramente foi realizada uma
pré-seleção de filmes, levando-se em conta suas características estéticas
e formais, o período em que foram produzidos e o fato de terem diretores
e roteiristas que faziam parte do neorrealismo cinematográfico italiano.
Essa pré-seleção foi orientada tanto pelas referências aos filmes e
diretores encontradas nas bibliografias consultadas – tais como Kracauer
(1960/2001), Bazin (1948/2014a; 1948/2014b; 1949/2014; 1952/2014a;
1952/2014b; 1952/2014c; 1955/2014a; 1955/2014b), Fabris (1994; 1996)
e Neves (2012) – quanto pelo conhecimento empírico da pesquisadora.
Entre os filmes selecionados previamente, além daqueles que foram
produzidos no período de 1945 a 1952, foram incluídas duas obras tidas
como precursoras do neorrealismo – Ossessione (Obsessão – Visconti,
1943) e Il bambini ci guardano (A culpa dos pais – De Sica, 1944) – e
um filme posterior – L’oro di Napoli (O ouro de Nápoles – De Sica,
1954). A inclusão desses filmes teve como objetivo oferecer um olhar
mais abrangente do neorrealismo para além do período em que há maior
consenso de sua duração para, com isso, lançar um breve olhar tanto à
‘matriz’ do movimento como às suas heranças estéticas e formais.
Ressalta-se que, ainda que o a pré-seleção abarque filmes dos
principais diretores do neorrealismo, bem como o período de produção, a
análise não compreende todo o universo de produção neorrealista –
segundo Fabris (1996), a produção cinematográfica italiana entre 1945 e
1952 foi muito vasta e, ainda que haja controvérsias quanto aos filmes
que podem ser considerados neorrealistas, as temáticas sociais, a estética
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e o espírito daquele momento histórico pairavam sobre a produção
italiana.
Tabela 1 – Filmes vistos na pré-seleção
(continua)
Ano

Título original

Título em português

Direção

1943

Ossessione

Obsessão

Luchino
Visconti

1944

Il bambini ci guardano

A culpa dos pais

Vittorio de Sica

1945

Roma, città aperta

Roma, cidade aberta

Roberto
Rossellini

1946

Sciuscià

Vítimas da tormenta

Vittorio De Sica

1946

Paisà

Libertação

Roberto
Rossellini

1946

Il bandito

O bandido

Alberto Lattuada

1946

Un giorno nella vita

Um dia na vida

Alessandro
Blasetti

1946

Vivere in pace

Viver em paz

Luigi Zampa

1946

Il sole sorge ancora

O sol ainda se
levantará

Aldo Vergano

1947

Caccia tragica

Trágica perseguição

Giuseppe De
Santis

1948

L’amore

O amor

Roberto
Rossellini

1948

Senza pietà

Sem piedade

Alberto Lattuada

1948

Germania anno zero

Alemanha ano zero

Roberto
Rossellini

1948

Ladri di biciclette

Ladrões de bicicleta

Vittorio De Sica

1948

La terra trema: episodio
del mare

A terra treme

Luchino
Visconti

1948

In nome della legge

Em nome da lei

Pietro Germi

1948

Sotto il sole di Roma

Sob o céu de Roma

Renato
Castellani
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Tabela 1 - Filmes vistos na pré-seleção
(conclusão)
Ano

Título original

Título em português

Direção

1949

Riso amaro

Arroz amargo

Giuseppe De
Santis

1949

Il mulino del Po

O moinho do Pó

Alberto
Lattuada

1950

Stromboli terra di Dio

Stromboli

Roberto
Rossellini

1950

Il cammino della
speranza

O caminho da esperança

Pietro Germi

1951

Bellissima

Belíssima

Luchino
Visconti

1951

Achtung! Banditi!

A rebelde

Carlo Lizzani

1951

Miracolo a Milano

O milagre de Milão

Vittorio De
Sica

1952

Europa ’51

Europa 51

Roberto
Rossellini

1952

Due soldi di speranza

Dois vinténs de esperança

Renato
Castellani

1952

Umberto D.

Umberto D

Vittorio De
Sica

1953

Stazioni Termini

Quando a mulher erra

Vittorio De
Sica

1954

L’oro di Napoli

O ouro de Nápoles

Vittorio De
Sica

Fonte: elaborada pela autora (2017)

O acesso aos filmes se deu por meio de sites de acesso online, em
especial o Youtube25, e em sites de compartilhamento de filmes, em
especial, o Portal Making Off26, que permite o download de filmes. Tanto

25
26

https://www.youtube.com
https://makingoff.org
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os filmes que foram baixados, em formatos AVI ou MP4 para o
computador, como os que foram acessados online, foram vistos por meio
de aparelho televisor e computador. Destaca-se que ver um filme em
formato digital é muito diferente de ver um filme em película e, como
aponta Xavier (2008), a característica do não imediato, daquilo que
transcende a própria imagem cinematográfica, dos elementos que atuam
na experiência estética, sofrem interferência dos suportes. Entretanto, não
se esquecendo de tal diferença, a facilidade de acesso aos filmes digitais
possibilita ao processo investigativo o contato com filmes que, de outra
maneira, não seria viável.
Cada filme foi visto por, pelo menos, duas vezes. O olhar da
pesquisadora foi direcionado para a identificação dos aspectos da estética
clown – previamente configurados –, que perpassavam os filmes no
tensionamento entre a estrutura formal e os conteúdos tratados. Nesse
sentido, foi observado, como primeiro critério de seleção, se a relação
entre fantasia e realidade remetia ao fazer clownesco, no que concerne à
crítica aos aspectos da realidade que levam ao sofrimento. Ainda nesse
critério, também foi observada a presença de elementos da comicidade
clownesca – exagero, desvario, subversão e transgressão – na narrativa
dos filmes vistos, bem como, se tais elementos podiam ou não, na tensão
entre forma e conteúdo, suscitar uma crítica social. Em um primeiro
momento, no direcionamento do olhar, a partir do critério que remete aos
aspectos da estética clown, foram selecionados filmes que, de algum
modo – em cenas específicas, em personagens, na temática, na maneira
como os aspectos técnicos se aliam à fantasia na contraposição com a
realidade –, contemplassem elementos críticos da estética clown.
Vale aqui uma ressalva quanto à singularidade do olhar da
pesquisadora no processo investigativo que, por estar embebido pela
teoria, pode levar a uma interpretação diversa de outros olhares. Também
é singular a experiência diante dos filmes – ainda que a forma estética
possa suscitar uma especificidade na maneira como esses filmes são
recepcionados, a possibilidade da experiência vai além desse fator.
Também, a capacidade de contato com objetos estéticos, danificada, por
sua vez, pelo contato com a indústria cultural, incide sobre as
possibilidades de experiência com tais objetos. Desse modo, é possível
que aquilo que foi apreendido pelo olhar da pesquisadora seja diverso de
constatações de outros olhares. O direcionamento da interpretação e da
análise em outros processos investigativos poderá levar a interpretações
outras, quiçá divergentes daquelas aqui encontradas. Feita essa ressalva,
o que se segue é uma relação de filmes que, nesta pesquisa e pelo olhar
desta pesquisadora, remetem à estética clown:
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Tabela 2 – Seleção quanto à presença de aspectos da estética clown
Ano

Título original

Título em português

Direção

1945

Roma, città aperta

Roma, cidade aberta

Roberto
Rossellini

1946

Sciuscià

Vítimas da tormenta

Vittorio De Sica

1946

Paisà

Libertação

Roberto
Rossellini

1946

Vivere in pace

Viver em paz

Luigi Zampa

1948

Senza pietà

Sem piedade

Alberto
Lattuada

1948

Germania anno zero

Alemanha ano zero

Roberto
Rossellini

1948

Ladri di biciclette

Ladrões de bicicleta

Vittorio De Sica

1948

La terra trema: episodio
del mare

A terra treme

Luchino
Visconti

1948

Sotto il sole di Roma

Sob o céu de Roma

Renato
Castellani

1949

Riso amaro

Arroz amargo

Giuseppe De
Santis

1949

Il mulino del Po

O moinho do Pó

Alberto
Lattuada

1950

Stromboli terra di Dio

Stromboli

Roberto
Rossellini

1951

Bellissima

Belíssima

Luchino
Visconti

1951

Miracolo a Milano

O milagre de Milão

Vittorio De Sica

1952

Due soldi di speranza

Dois vinténs de
esperança

Renato
Castellani

1952

Umberto D.

Umberto D

Vittorio De Sica

1953

Stazioni Termini

Quando a mulher erra

Vittorio De Sica

1954

L’oro di Napoli

O ouro de Nápoles

Vittorio De Sica

Fonte: elaborada pela autora (2017)
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Entretanto, para uma análise mais detalhada, foram selecionados
seis filmes que, de algum modo, abrangem o período considerado de
maior produção do neorrealismo cinematográfico italiano, bem como
representam a produção dos diretores mais expoentes deste movimento,
conforme apontam Fabris (1994; 1996) e Bazin (1948/2014a;
1948/2014b; 1949/2014; 1952/2014a; 1952/2014b; 1952/2014c;
1955/2014a; 1955/2014b). O que se buscou com esse recorte de análise
foi, sem desprezar as contribuições dos muitos diretores e roteiristas do
neorrealismo, dar destaque àqueles que são reconhecidos como
representantes desse movimento – cada qual com suas peculiaridades e
escolhas estéticas – para, assim, dar força e legitimidade aos resultados
desta pesquisa. Para tanto, foram selecionados dois filmes de cada um dos
principais diretores do neorrealismo cinematográfico italiano –
Rossellini, De Sica e Visconti – que remetem à estética clown. Segue
abaixo a tabela com os filmes selecionados:
Tabela 3 – Filmes selecionados para análise
Ano

Título original

Título em português

Direção

1945

Roma, città aperta

Roma, cidade aberta

Roberto
Rossellini

1946

Paisà

Libertação

Roberto
Rossellini

1948

Ladri di biciclette

Ladrões de bicicleta

Vittorio De Sica

1948

La terra trema: episodio
del mare

A terra treme

Luchino
Visconti

1951

Bellissima

Belíssima

Luchino
Visconti

1952

Umberto D.

Umberto D

Vittorio De Sica

Fonte: elaborada pela autora (2017)

Para melhor organizar a análise, os filmes serão agrupados
segundo os diretores, uma vez que há características particulares de cada
um deles que são impressas, de algum modo, em suas películas.
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3.2
3.2.1

ANÁLISE DOS FILMES
Roberto Rossellini: estética da libertação

Os filmes de Rossellini selecionados para análise – Roma, città
aperta (Roma, cidade aberta) e Paisà (Libertação) – são marcados por
algumas idiossincrasias que remetem à ‘assinatura’ do diretor, qual seja o
olhar que lança sobre a realidade, não para aprendê-la a uma forma, mas,
antes de tudo, para, a posteriori, desvelá-la. Um fator importante nos
filmes de Rossellini – principalmente os dois filmes supracitados – é a
influência estética do gênero documentário que, segundo Fabris (1996), é
o gênero no qual Rossellini inicia sua carreira como diretor. A autora
chama a atenção para o caráter documental na utilização de cenários reais
nos curtas-metragens dirigidos por Rossellini no início de sua carreira e
salienta que essa estética irá incidir nos seus filmes neorrealistas. Aliada
à estética documental, o modelo de curta-metragem ou de filmes
episódicos também estará presente nas produções de Rossellini. Fabris
(1996) lembra que, assim como La nave bianca, Roma, città aperta foi
pensado inicialmente como um curta-metragem sobre um padre fuzilado
pelos nazistas, ideia à qual foram acrescentados outros episódios para dar
corpo ao filme como um todo. Mas, para além da técnica documental, há
um olhar estético sobre da realidade humana que marca os filmes
rossellinianos, como destaca Bazin (1955/2014a, p. 971) “a arte de
Rossellini consiste em saber dar aos fatos a um só tempo sua estrutura
mais densa e mais elegante; não a mais graciosa, porém a mais aguda, a
mais direta ou a mais decisiva”. O formato episódico também é
identificado em Paisà – que é um longa-metragem composto por seis
curtas-metragens que versam sobre a mesma temática.
O tema da Liberação da Itália também está presente nos dois filmes
analisados – com maior ênfase no filme Paisà (Libertação) – tema este
recorrente em outros filmes dos primeiros anos do neorrealismo. O
contexto social e histórico em que esses filmes foram produzidos remonta
ao final da guerra, ao movimento de Liberação da Itália do fascismo, por
meio das forças de resistência. Essas obras fazem parte da chamada
‘trilogia de guerra’ de Roberto Rossellini, que se completaria com o filme
Germania anno zero (Alemanha ano zero). Por levarem às telas um
contexto histórico tão conturbado e denunciarem, ainda que de maneiras
distintas, as agruras sociais vividas na Itália daquele momento, os dois
filmes se propõem realizar uma crítica àquela realidade. No entanto, a
crítica realizada vai além de mera intencionalidade: se configura por meio
da tensão entre forma e conteúdo, entre os aspectos estéticos e políticos
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e, por isso, não podem ser tomados como filmes de propaganda. É nesse
tensionamento que a estética clown se desvela. Os elementos da
comicidade como forma de crítica ao que causa sofrimento está presente
nos dois filmes sob aspectos distintos, os quais serão destacados a seguir.

3.2.1.1

Roma, città aperta (Roma cidade aberta – Rossellini, 1945)

Roma, città aperta inaugura o neorrealismo cinematográfico
italiano e abarca os principais aspectos que caracterizam este movimento:
temática social, filmagens em ambientes naturais, atores não
necessariamente profissionais, linguagem popular. O filme, com roteiro
de Amidei e colaboração de Fellini, se passa nos estertores da segunda
guerra, em 1944, na cidade de Roma ocupada pelos nazistas com o apoio
do governo fascista. Nesse cenário, alguns elementos se contrapõem: a
miséria dos operários desempregados desprezada pelas atrizes de teatro
de revista e a opulência dos oficiais da Gestapo; a solidariedade entre os
membros da resistência e a animosidade para com os soldados alemães; a
religiosidade e a política; crianças que brincam e crianças que guerreiam.
O filme se inicia com soldados nazistas procurando por Manfredi
(Marcello Pagliero), que é um dos líderes do Comitê de Liberação
Nacional. Manfredi foge, com a ajuda da senhoria. A cena que segue
mostra o major da Gestapo Bergman (Harry Feist) explicando a um
comissário do governo fascista suas táticas para encontrar e derrotar os
comunistas, ao fundo gritos de alguém sendo torturado. Corte para uma
balbúrdia em frente a uma padaria que estava sendo saqueada. Entre as
mulheres que saem com sacolas da padaria, está Pina (Anna Magnani),
viúva, mãe do menino Marcello (Vito Annicchiarico), grávida e noiva do
revolucionário Francesco (Francesco Grandjacquet) – aspectos que serão
revelados em cenas subsequentes. Nessa cena, são apresentados ainda
dois personagens: o cabo (Eduardo Passarelli), que não intervém no
saqueamento (ao ser questionado pelo sacristão sobre por que não estava
fazendo nada, ele responde: “infelizmente estou de uniforme”) e o
sacristão Agostino (Nando Bruno) que se benze e entra na padaria para
participar do saque. A cena segue com o cabo acompanhando Pina até sua
casa. Corte para cena interna, Pina subindo as escadas e se deparando com
Manfredi, que procura por Francesco. Manfredi pede a Pina para chamar
o padre Dom Pietro (Aldo Fabrizi), tarefa designada a Marcello, filho de
Pina. Corte para o pátio da igreja, crianças jogando futebol com Dom
Pietro, chegada de Marcello. Recado dado, saem os dois em direção à casa
de Pina. Pequena cena com a chegada da irmã de Pina, atriz de tetro de
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revista, que reconhece Manfredi. Ele envia em recado a Marina (Maria
Michi), para despistar sua presença ali. Manfredi tinha a incumbência de
entregar um valor em dinheiro a outro membro da resistência, mas
marcado pela Gestapo, pede a Dom Pietro para que faça a entrega.
Esse é um resumo dos primeiros quinze minutos do filme, nos
quais são apresentadas as relações que irão nortear o enredo. O que se
desenrola a partir desse ponto é: a ajuda de Dom Pietro aos comunistas; a
movimentação das crianças contra os alemães; o cerco ao prédio onde
Pina e Francesco moravam (e onde Manfredi estava escondido); os
artifícios do cabo e de Dom Pietro diante do cerco; nesse ponto, uma das
cenas mais marcantes do filme se dá quando Pina, ao perceber que
Francesco foi preso pelos alemães, gritando, corre em direção ao
caminhão que o levava e é fuzilada no meio da rua, diante do filho; ataque
das forças de resistência aos caminhões e fuga dos prisioneiros; velório
de Pina; Francesco e Manfredi se escondendo no apartamento de Marina,
que entrega os planos dos dois a uma oficial alemã que lhe fornecia
drogas; prisão de Dom Pietro, Manfredi e um desertor alemão (Francesco
se esconde e não vai preso); Manfredi é torturado até a morte, mas não dá
informações; boa parte da tortura é assistida por Dom Pietro – que
também é interrogado e se nega a colaborar com os alemães. O desertor
alemão, por medo da tortura, se mata. A cena final é o fuzilamento de
Dom Pietro enquanto as crianças assobiam uma canção. Como na maioria
dos filmes neorrealistas, não há um protagonismo de personagens. É a
situação narrada que se sobressai, bem como a cidade em si: a luta dos
revolucionários contra os fascistas. Nesse embate, não apenas como pano
de fundo, mas também como uma presença imprescindível, há uma
denúncia com relação à situação social em que vivem os italianos que se
contrapõem ao regime. Uma crítica social e sensível do final da guerra.
Para a análise dos aspectos da estética clown, foram selecionadas
algumas cenas em que tais aspectos se evidenciam. Entretanto, para além
das cenas selecionadas, vale lembrar que elementos de comicidade se
fazem presentes em outras cenas, e que a estética clown não se limita a
um recorte do filme. Vale salientar que, ainda que os personagens não se
sobreponham à história contada, para fins da análise aqui proposta, alguns
merecem destaque: Dom Pietro, o guarda e o sacristão. Esse destaque se
dá pela comicidade que tais personagens carregam e pelo contraponto que
fazem à barbárie.
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Primeira cena: Saque na padaria
Contexto e descrição: final da segunda guerra; as pessoas não
tinham dinheiro para comer; havia um mercado negro de alimentos e os
comerciantes de alimento, para venderem mais caro, diziam que não
tinham ingredientes (como farinha, por exemplo). Há racionamento de
alimentos; na padaria, as pessoas – aquelas que tinham dinheiro – só
podiam comprar duzentos gramas por dia.
Um grupo de pessoas tentando entrar em uma padaria; gritos e
confusão. O guarda sai de dentro da padaria e é abordado pelo sacristão,
que questiona o que está acontecendo. O guarda conta que a padaria
estava novamente sendo assaltada. O sacristão pergunta se ele não irá
fazer nada, ao passo que o guarda responde que: “infelizmente, estou de
uniforme”. Uma mulher se junta aos dois, mostra uma sacola repleta de
produtos da padaria e, indignada, brada: “tem até doce! E eles disseram
que não tinha farinha!”. Enquanto isso, o sacristão tira um pão da sacola
da mulher, que diz a ele que vá lá dentro buscar o dele, ao que o sacristão
responde: “não posso, sou um sacristão. Vou pro inferno”, e a mulher
retruca, tomando o pão das mãos do sacristão: “então vá comer doces no
paraíso!”. Corte para a porta da padaria, de onde sai Pina, com uma sacola
cheia de pães. Um pão cai no chão, ela pega. O guarda se preocupa por
Pina estar ali, devido à sua gravidez, e ela responde que se não fosse
assim, morreria de fome. Os donos da padaria pedem ajuda ao guarda,
que os ignora. Os dois saem juntos. Corte para o sacristão, que se benze
e entra na padaria.
Elementos de análise: a comicidade presente na cena supracitada
se apresenta como uma crítica à situação de miséria, como uma oposição
ao poder do capital. Os elementos clownescos se fazem presentes por
meio de personagens cômicos, como o guarda e o sacristão, bem como
pela narrativa presente na cena. A construção dos dois personagens se dá
pela via da comicidade – e isso se fará presente em outras cenas nas quais
eles participam – e atua como contraponto às situações de sofrimento, não
para desviar o olhar destas situações, mas para sublinhar o mal-estar que
elas podem causar, para denunciar o sofrimento. Há elementos
clownescos na construção corporal desses personagens, além das
expressões faciais um tanto exageradas: o guarda magro, alto, com roupas
um pouco maiores, caminhar empertigado; o sacristão um tanto
bonachão, ombros encolhidos, roupas sobrepostas, andar desajeitado. O
diálogo que empreendem é também clownesco: o sacristão pergunta se o
guarda não irá fazer nada (se referindo ao ato de intervir, como
autoridade, no assalto à padaria), e o guarda que, assim como os outros
também tem fome, lamenta-se de estar de uniforme e não poder participar
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do saque. Esse aspecto clownesco remete, nessa cena, à subversão da
ordem, bem como à transgressão dos papeis socialmente estabelecidos –
aquele que devia evitar um assalto gostaria de participar dele, assim como
o sacristão, como um membro da igreja, não poderia roubar, pois iria para
o inferno, mesmo assim, se benze e entra na padaria para roubar pães.
A comicidade presente na cena analisada não deixa brechas para
um apaziguamento com a realidade. Pelo contrário: ao denunciar a
miséria, voltar o olhar para ela e nela igualar todos, permite uma crítica
contundente às configurações sociais que consentem a dominação e a
opressão. As figuras cômicas que aparecem na cena mostram, na
transgressão, o fracasso da ordem e da moral religiosa, ao passo que, ao
representarem tais papéis, nada mais são que miseráveis famintos, assim
como todos que assaltavam a padaria. Tal como a figura do clown, ao se
remeterem ao fracasso e à miséria de maneira cômica, o movimento
desses personagens também faz com que o olhar pouse sobre as mazelas
humanas, sem que se conforme a elas.
Figura 1: guarda e sacristão durante o saque à padaria

Fonte: captura de tela – filme Roma, città aperta (Roma, cidade aberta –
Rossellini, 1945).
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Segunda cena: São Roque
Contexto e descrição: Dom Pietro, um padre católico de uma
cidade na qual o catolicismo era, e ainda é, fonte da tradição e da moral,
se coloca como aliado dos membros do Comitê de Liberação Nacional
ligado ao partido comunista. Tem a incumbência de fazer a entrega de um
valor em dinheiro para um integrante da resistência e para isso, vai à sede
do Comitê (que funcionava no subsolo de uma loja) pegar o dinheiro que
seria levado ao militante comunista. Dom Pietro adentra uma loja,
supostamente de imagens e artigos de antiguidade. Do lado de fora, é
possível ver que há soldados fascistas na porta. Ao ser abordado pelo
vendedor, diz que deseja comprar um Santo Antônio. O vendedor
responde que não tem, pois o santo não tem vende bem, mas tem um São
Roque. Dom Pietro responde que não tem interesse e o vendedor insiste
que é um bom santo e está barato, e leva-o até a imagem de São Roque,
que está ao lado de uma escultura de uma mulher nua. Dom Pietro diz que
precisa falar com Francesco e profere a senha: “da parte do homem de
sapatos apertados”. O vendedor pede um momento e deixa Dom Pietro
diante da imagem de São Roque. Dom Pietro se incomoda ao ver as duas
imagens lado a lado e vira a escultura da mulher nua de costas para a
imagem de São Roque, mas percebe que São Roque ficaria olhando para
o dorso nu da mulher. Vira então a escultura de São Roque de costas para
a escultura da mulher nua. O vendedor o chama.
Elementos de análise: em uma primeira visada, a cena em questão
é uma clássica gag clownesca, deliciosamente cômica. Entretanto, ainda
que pareça de uma comicidade simples, o efeito cômico só é atingido pela
mediação do pensamento: não há comicidade sem reflexão.
Aparentemente, uma cena que não se liga ao contexto da película como
um todo, podendo ser somente para aliviar as tensões que já estavam
postas até o momento. Mas, para além das aparências, as contradições de
um padre católico, tradicional, que se alia aos comunistas – que, ao
mesmo tempo, mostra-se incomodado pela presença do corpo feminino
nu ao lado de uma imagem de um santo e se coloca em uma situação de
risco para ajudar a causa da resistência – desvela as contradições da
própria sociedade. Nesse sentido, a comicidade da cena tem elementos
estéticos que remetem ao absurdo, ao desvario e, na sequência da cena,
serve como um contraponto cômico e crítico ao enrijecimento que
prevalece na luta contra o fascismo. Vale destacar que o ator Aldo Fabrizi
vem de uma tradição cômica, tanto no teatro como no cinema e, segundo
Bazin (1948/2014a, p. 289), atuou ainda como “palhaço de vaudeville”,
o que favorece tecnicamente a construção clownesca de seu personagem.
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Figura 2: Dom Pietro diante da imagem de São Roque

Fonte: captura de tela – filme Roma, città aperta (Roma, cidade aberta –
Rossellini, 1945).

Terceira cena: Extrema-unção
Contexto e descrição: é o dia do casamento de Pina e Francesco.
Os soldados fascistas e alemães estreitam o cerco aos membros da
resistência. O edifício que abrigava vários membros do Comitê pela
Liberação Nacional, entre eles Francesco e Manfredi, é cercado pelos
alemães e pelos fascistas, que obrigam todos a saírem do prédio. Alguns
membros da resistência conseguem fugir – com a ajuda de moradoras. O
guarda, que tinha ido cumprimentar Pina e Francesco pelo casamento, é
surpreendido pelos alemães ao sair do prédio, que o convocam para ajudar
no cerco – o que ele faz a contragosto. Ao descer, uma moradora avisa
que seu avô, um senhor idoso e acamado, se recusara a sair. Outro
morador é um menino, Romoletto, que organiza um grupo de meninos
para insurgir contra os alemães.
A notícia do cerco ao prédio chega à igreja, onde Dom Pietro está
nos afazeres com várias crianças. Marcello, filho de Pina, lembra que
Romoletto tinha bombas no sótão. Dom Pietro diz que vai tentar resolver.
Soldados alemães estão na entrada do prédio. Mulheres que foram
obrigadas a sair do prédio aguardam do lado de fora. O guarda está junto
aos alemães, que questionam onde estão os homens. Ele responde que não
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sabe, afinal não é zelador. Chega Dom Pietro paramentado juntamente
com Marcello, vestido como coroinha. Avisa que vai subir, pois há
alguém precisando da extrema-unção. Os alemães tentam impedi-lo, ao
insistirem que não há mais ninguém no prédio. O guarda, percebendo que
era algum artifício de Dom Pietro, intervém, dizendo que há sim um
doente, que ele não havia descido, pois era paralítico. Dom Pietro sobe
com Marcello e vão direto ao sótão, onde vivia Romoletto, que estava
apontando uma arma em direção aos alemães e segurava uma bomba.
Dom Pietro convence-o a entregar a arma e a bomba.
Enquanto descem, os alemães resolvem subir para conferir a
história do padre. Ao perceberem que os alemães estão subindo – a
tomada de cima das escadarias do prédio mostrando os alemães subindo
dá o tom da tensão –, os dois entram no apartamento onde estava o senhor
idoso que dormia. Depois de muitas atrapalhadas – a bomba quase cai,
tentam colocar em baixo da cama e não dá certo – eles escondem a arma
e a bomba sob os cobertores do senhor e sentam aliviados ao lado da cama
do idoso. O senhor acorda e esbraveja que ainda está muito vivo e que é
para saírem dali. Dom Pietro, depois de tentar em vão argumentar com o
idoso, cobre a boca dele, aponta para um objeto que está fora de cena e
pede que Marcello entregue a ele. Corta para os alemães se aproximando,
abrindo uma a uma as portas do apartamento. Corta para uma porta se
abrindo. Rosto absorto do soldado alemão. Corta para Dom Pietro e
Marcello no ritual de extrema-unção. O idoso imóvel, Dom Pietro faz um
aceno grave com a cabeça em direção aos soldados e retorna ao ritual.
Soldados alemães saem. Dom Pietro tenta reanimar o idoso, molha um
pano em água benta e passa pelo rosto do idoso. Marcello mostra uma
frigideira e, rindo, diz que Dom Pietro tinha acertado uma boa pancada
no idoso.
Elementos de análise: toda a cena tem reviravoltas e atrapalhações
que remetem ao fazer clownesco. Aproxima-se, em alguns pontos, de
cenas de perseguição dos slapsticks. Como nas comédias do cinema mudo
da década de 1920, uma situação mirabolante é apresentada e
aparentemente resolvida, entre tensões e reveses. Trata-se, aqui,
claramente de um contraponto cômico às cenas angustiantes do cerco aos
membros da resistência, das mulheres apreensivas do lado de fora do
prédio, do mal-estar causado pelos fascistas e pelos alemães. Entretanto,
ainda que haja a possibilidade de um riso que alivie a tensão, isso não
ocorre.
No encadeamento da narrativa, a cena que se segue a essa é uma
das mais duras do filme: o momento em que Pina, ao perceber a prisão de
Francesco, corre pelo meio da rua e é fuzilada diante de todos, inclusive
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de Marcello, que acabara de sair do prédio com Dom Pietro. Nesse
sentido, ao contrário de promover qualquer apaziguamento, o que a
montagem – que antepõe uma cena cômica a uma cena de execução – faz
é destacar, por meio da explicitação do absurdo, o quão absurda é a
barbárie. Diante da violência e da brutalidade da guerra, não há
possibilidade de qualquer forma de pacificação se houver a negação da
barbárie. Em tais condições, à comicidade cabe o contato com a realidade,
sem negá-la, sem escondê-la. Quase como um vislumbre do que poderia
ser, caso as condições do sofrimento fossem outras. A estética clown se
revela, desse modo, na tensão entre fantasia e realidade, na utilização da
técnica cômica como contraponto, mas não como sobreposição ou como
negação dos aspectos da realidade que causam sofrimento.
Figura 3: Dom Pietro e Marcello encenando a extrema-unção

Fonte: captura de tela – filme Roma, città aperta (Roma, cidade aberta –
Rossellini, 1945).

Quarta cena: fuzilamento de Dom Pietro
Contexto e descrição: Dom Pietro havia sido detido, juntamente
com Manfredi e o desertor alemão. Foi interrogado e assistiu à tortura e à
morte de Manfredi. Não deu as respostas que o major da Gestapo buscava
e foi condenado à morte. Soldados arrumando uma cadeira em meio a um
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campo aberto. Diálogo entre um oficial e um soldado alemão sobre o
atraso. Soldados perfilados e armados enquanto chega um caminhão e
dele descem dois soldados, Dom Pietro e um padre. O padre deseja
coragem a Dom Pietro, que responde: “não é difícil morrer bem, difícil é
viver bem”. Corta para a cadeira no meio do campo. Ao fundo, um oficial
fumando. Dom Pietro, acompanhado do padre, segue para a cadeira, onde
é amarrado com o peito voltado para o encosto da cadeira. Soldados se
posicionam atrás de Dom Pietro, enquanto ele e o padre rezam. Corta para
uma cerca de arame farpado que limita o campo. Crianças se aproximam,
entre elas, Romoletto e Marcello. O padre se afasta de Dom Pietro. Corta
novamente para a cerca onde as crianças assobiam uma canção. Foco no
roto resignado de Dom Pietro, que balbucia uma oração e olha em direção
às crianças. Soldados se preparam e atiram. Corte novamente para as
crianças que, juntas, abaixam as cabeças. Volta a Dom Pietro, que ainda
vive e balbucia “pai, perdoa-os”. O oficial esbraveja e ele mesmo dá um
tiro na cabeça de Dom Pietro. Novamente o foco nos rostos das crianças.
Enquanto dois peritos verificam se Dom Pietro está mesmo morto e o
retiram da cadeira, as crianças vão se afastando da cerca. Corte para as
crianças caminhando de braços dados, cabisbaixas. Fim do filme.
Elementos de análise: nessa cena, não há nenhum elemento de
comicidade. O que remete à estética clown aqui é a figura da criança que
se aproxima da imagem do clown, ao se opor ao enrijecimento e à
brutalidade. Diante do extermínio, uma canção. Não uma canção de
resignação ou mesmo de tristeza, mas uma canção de resistência. E é
nessa resistência que a possibilidade de crítica reside. É na canção da
criança que se encontra a possibilidade de denunciar a barbárie para poder
encontrar mecanismos para se opor a ela. A cena é de uma brutalidade
seca, dura, mas ao mesmo tempo poética. Aqui não há espaço para
reconciliação, há, talvez, uma brecha para a continuidade das
possibilidades de resistência. O filme termina sem propor qualquer síntese
da realidade, sem possibilitar qualquer pacificação com a morte ou com
o sofrimento. A vida segue em meio à barbárie, assim como os meninos
seguem abraçados e cabisbaixos após o contato com a morte. A realidade
não foi mudada, não foi transformada em algo melhor, somente foi
desvelada e, nesse desvelamento, na denúncia daquilo que causa
sofrimento, é possível vislumbrar alguma réstia de luz para iluminar o
caminho entre os escombros.
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Figura 4: crianças assobiando na cerca

Fonte: captura de tela – filme Roma, città aperta (Roma, cidade aberta –
Rossellini, 1945).

Figura 5: crianças se afastando após a execução de Dom Pietro

Fonte: captura de tela – filme Roma, città aperta (Roma, cidade aberta –
Rossellini, 1945).
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3.2.1.2

Paisà (Libertação – Rossellini, 1946)

Segundo filme da trilogia de guerra de Rossellini, com roteiro dele,
de Amidei e de Fellini, Paisà é composto por seis episódios que se passam
cada um em um diferente local da Itália: Sicília, Nápoles, Roma,
Apeninos, Florença e Delta do Pó. Os episódios seguem a cronologia, que
vai do desembarque dos norte-americanos na costa siciliana, em julho de
1943, até a o início de 1945, com a batalha que acontece no delta do rio
Pó entre a força de resistência italiana, aliada aos americanos e britânicos,
e o exército nazista. Os seis episódios, segundo Bazin (1948/2014a), se
configuram como contos que giram em torno da temática da Liberação da
Itália, tendo como ponto de convergência a relação estabelecida com as
forças aliadas. Mesmo sendo episódios independentes, ligados apenas
pela temática, é possível apontar uma unidade em Paisà, e isso se dá,
conforme destaca o autor, ao “fundo social, histórico e humano [...]”,
fazendo com que o filme se configure como “[...] uma obra perfeitamente
homogênea em sua diversidade” (p. 300). Bazin, nessa linha de
argumentação, ainda destaca que, entre as histórias, “três delas, a
primeira, a quarta e a última, se vinculam à Resistência, as outras são
episódios divertidos, patéticos ou trágicos, à margem do avanço aliado”
(p. 300).
O tema da Liberação italiana, também presente em Roma, città
aperta, foi explorado por Rossellini de maneira primorosa. Os seis
episódios, ou contos, mostram várias facetas de como o final da guerra se
desenhou de forma idiossincrática para os italianos, pois, concordando
com Bazin (1948/2014a, p. 285), “[...] a Liberação não significou volta a
uma liberdade anterior bem próxima, mas revolução política, ocupação
aliada, desorganização econômica e social”.
Cada episódio se inicia com uma narração situando os eventos
históricos que são o pano de fundo de cada história – outro elemento que
aproxima este filme à narrativa literária. O primeiro episódio se passa na
costa da Sicília logo após o desembarque das tropas aliadas. Um grupo de
soldados americanos chega a um vilarejo e, entre desconfianças e
quiproquós ocasionados pela dificuldade de comunicação – mesmo com
a presença de um soldado americano, filho de imigrantes italianos, como
intérprete –, conseguem informações sobre a recente presença ali das
tropas alemãs e uma garota, Carmela, que queria ir atrás de seu pai e
irmãos, se oferece para mostrar o caminho aos soldados. Carmela parte
com os americanos, mesmo sob protestos dos moradores do vilarejo e de
alguns soldados – afinal, a desconfiança com o desconhecido é mutua.
Chegam a uma ruína de um castelo de onde partem para reconhecer o
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terreno, deixando ali Carmela aos cuidados do soldado Joe, que não falava
italiano. Os desentendimentos entre os dois, por causa do idioma, propicia
uma sequência de diálogos absurda, cômica, mas também lírica. Ao tentar
contar a Carmela, em inglês, sobre sua família, Joe acende um isqueiro
para iluminar uma foto. Fora dali, um grupo de soldados alemães vê a luz
do isqueiro e vai averiguar. A cena que se segue dá a entender que
Carmela havia golpeado Joe e estava fugindo das ruínas. Percebendo a
chegada dos alemães, Carmela cobre de palha o alçapão sob o qual estava
Joe, desacordado. Os soldados alemães chegam e encontram Carmela.
Entre gracejos e insinuações, pedem a Carmela para buscar água e ela
segue para onde está Joe. Tenta em vão acordá-lo, pega a arma do
americano e atira em direção aos alemães. De onde estavam, os outros
soldados americanos escutam o tiro e seguem para as ruínas. Encontram
Joe morto e concluem que foi Carmela. Corte para a imagem descendente
do penhasco abaixo das ruínas e o corpo de Carmela está entre as pedras.
O segundo episódio se passa em Nápoles, que apresenta as marcas
dos bombardeios, mas já se encontra liberada pelas tropas aliadas. Pelo
porto napolitano chegam os suprimentos de guerra e, por ali, circulam um
sem número de pessoas, desde mercadores, apresentadores de rua,
soldados aliados e também crianças que roubam ou aplicam golpes. Um
soldado americano negro encontra-se bêbado e é alvo de alguns meninos
que tentam roubá-lo. Há uma confusão com a chegada da polícia e o
menino que havia sido incumbido de vigiar, enquanto outros aplicavam o
golpe, acaba por tirar o soldado bêbado do meio da confusão. Eles correm
pela cidade, vivendo algumas aventuras: protagonizam uma confusão em
um teatro de títeres, divertem-se sobre os escombros da cidade
bombardeada, o soldado conta histórias de aventuras que nunca viveu. O
soldado adormece e o garoto lhe rouba as botas e uma gaita. Em outro
dia, já sóbrio, o soldado reconhece o garoto e, indignado, faz com que ele
indique onde mora para que devolva suas botas. Ao chegar ao local,
descobre que o garoto é órfão da guerra.
O terceiro episódio se passa em Roma. Uma jovem prostitua foge
de uma confusão com a polícia em uma taberna. Depois de conseguir
despistar a polícia, encontra um soldado americano bêbado e o leva para
casa. Após resistir às investidas da jovem, o soldado conta sobre uma
moça pela qual havia se enamorado quando da chegada das tropas na
cidade. A prostituta se reconhece na história narrada, mas não se revela a
ele. Deixa com ele um papel com o seu endereço para que o soldado
procure por ela no outro dia. Ao pegar o papel com o endereço, o soldado
joga fora dizendo ser somente o endereço de uma prostituta, enquanto ela
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aguarda por ele em frente à casa em que vivia quando o conheceu. Ele
não aparece.
O quarto episódio se passa em Florença, onde ainda há confrontos
entre as forças da Resistência e os soldados alemães. Em uma unidade da
Cruz Vermelha, uma enfermeira americana ouve rumores sobre os
confrontos em Florença e que um homem que conhecia, que
supostamente amava, havia se tornado o líder da Resistência. Ela parte
para Florença, onde encontra um amigo que está em busca de sua família.
É perigoso passar para o outro lado do rio, onde se encontram as forças
da Resistência – e seu amado – e a família do amigo. Os dois atravessam
a cidade, sob o fogo cruzado, passando por muitos perigos, mas também
encontrando muitas pessoas que os ajudam. Quando já se encontravam
próximos do local de destino, há um tiroteio. A jovem enfermeira toma
nos braços um homem baleado que, à beira da morte, revela que seu
amado estava morto.
O quinto episódio se passa em um mosteiro católico isolado na
cordilheira dos Apeninos. Três capelães americanos pedem abrigo no
mosteiro e são recebidos com respeito pelos monges. Os capelães dividem
seus suprimentos com os monges, que se surpreendem com os alimentos
enlatados. Os monges seguem uma rotina rigorosa de orações. Em uma
das horas canônicas, um monge questiona o fato de dois dos capelães não
rezarem. O capelão católico – único entre eles que falava italiano –
responde que um é protestante e o outro é judeu. Essa informação deixa
todos os monges estupefatos e muito incomodados. O que se segue é um
debate teológico, mediado pelas diferenças culturais, que passa pelo medo
do diferente e pela vontade de impor às “duas almas perdidas” a verdade
da religião católica. O capelão católico, questionado sobre a salvação dos
dois colegas capelães, rebate, teologicamente, os argumentos dos
monges. Entretanto, quando chega a hora do jantar, os monges não
comem, pois optaram por jejuar pela salvação do protestante e do judeu.
O capelão rompe o momento de silêncio tradicional do jantar para
agradecer a acolhida e faz uma prece sobre humildade e fé.
O sexto e último episódio se passa no inverno de 1944 e retrata os
embates no delta do rio Pó. Na cena inicial, um corpo, boiando no rio Pó,
como uma tabuleta onde se lê partigiano (resistente), mulheres e crianças
acompanham, em silêncio, o curso do corpo pelo rio. Um soldado alemão
aponta para o corpo e diz: “resistentes, erva daninha”. Essa cena dá o tom
da barbárie que será retratada no episódio. Um grupo de resistentes
italianos, juntamente com soldados americanos, enfrentam os alemães no
delta do rio Pó. Sem suprimentos e com pouca munição, aguardam uma
arriscada entrega aérea. Os alemães estão em maioria e em melhores
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condições de lutar. Entretanto, os resistentes e os aliados não se dão por
vencidos. Buscam abrigo e alimento junto a uma família de camponeses
à margem do Pó. Há uma criança pequena no colo da mãe. Os camponeses
arriscam acender o fogo para cozinhar e dar de comer aos soldados e aos
resistentes. Estes saem para o lugar marcado para a entrega dos
suprimentos, que não acontece. Ao retornarem à casa, somente a criança
chorando entre os corpos alvejados pelos alemães. Seguem cenas da
batalha: os resistentes, os soldados americanos e dois soldados britânicos
que haviam sido resgatados de um avião abatido, mesmo com pouca
munição, enfrentam os armamentos pesados dos alemães. Aqueles que
não foram mortos ou se mataram para evitar a captura, são feitos
prisioneiros. A corte de guerra só protege prisioneiros militares e os
resistentes italianos são civis. O destino deles é a execução.
Ainda que haja elementos da estética clown em quase todos os
episódios, em alguns de maneira mais evidente que outros, para
potencializar a análise, mas sem negar que tal estética perpassa a unidade
que os episódios conferem ao filme, privilegiou-se o segundo episódio,
que se passa em Nápoles, por evidenciar os aspectos clownescos por meio
da comicidade. Desse episódio, três cenas foram destacadas.

Primeira cena: duelo com títeres.
Contexto e descrição: o garoto, após retirar o soldado embriagado
do meio da confusão no porto, leva-o a um teatro onde um espetáculo de
títeres está acontecendo. Eles adentram a sala escura, sentam-se e se inicia
a representação de um duelo medieval. Ao fundo, músicos executam a
trilha sonora do espetáculo: a parte final da composição de Gioachino
Rossini, William Tell Overture. Embalados pela representação, os dois se
divertem. Empolgado e movido pela embriaguez, o soldado sobe ao palco
e inicia um duelo com os títeres. O garoto sobe e o agarra pela roupa,
tentando impedi-lo. Em meio à confusão e gritos para que o soldado saia
do palco, os titereiros manipulam os títeres para vencerem o duelo com o
soldado bêbado, que é atingido pela espada de um dos títeres. O garoto
continua agarrado ao soldado, tentando tirá-lo do palco. Confusão
generalizada. Vários homens sobem ao palco para expulsar o soldado, que
desfere socos, chutes e pontapés aos gritos da plateia. A música continua
sendo executada. Puxados pelos titereiros (como se eles mesmos fossem
títeres), os dois fogem pela coxia.
Elementos de análise: pela situação absurda, pela marcação do
movimento de corpo, pela sincronização da ação com a música, a cena
pode ser entendida como um esquete de clown. Tudo na cena é cômico, a
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começar pelo espetáculo de títeres. Os elementos de transgressão e de
subversão são fortemente sublinhados. O menino e o soldado atuam como
no jogo estabelecido por uma dupla de clowns.
Tomando o todo do episódio como referência, ressalta-se a
preciosidade de um momento de diversão – e também de confusão e
aventura – em uma cidade recém-arrasada por bombas e batalhas e que
ainda guarda viva a marca da morte e da destruição. O que ocorre nessa
cena – e em outras cenas do episódio – é uma forma de fuga pela fantasia,
não como alienação da realidade, mas como forma de resistir a ela. Esse
momento de fantasia só se torna possível devido à imersão na realidade.
À criança restam poucos momentos de diversão, afinal, precisa manter
sua subsistência. Talvez, por isso, arrasta o soldado americano pela cidade
consigo – representação, ainda que danificada e ilusória, do diferente, das
possibilidades de uma outra realidade, de elaboração da morte e da
destruição causadas pela guerra.
Figura 6: soldado americano duelando com um títere

Fonte: captura de tela – filme Paisà (Libertação – Rossellini, 1946).

Segunda cena: narrando aventuras não vividas e fantasias
Contexto e descrição: ao saírem fugidos do teatro, o garoto segue
arrastando o soldado pelas ruas bombardeadas de Nápoles. O soldado,
trôpego, tenta resistir, alegando estar cansado e senta-se na sarjeta. O
garoto chama o soldado de Joe, como um nome genérico para os norte-
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americanos. Do bolso do soldado, cai uma gaita, que o garoto pega,
começa a tocar e, como no conto do flautista de Hamelin, o soldado segue
o garoto pela cidade até um amontoado de escombros de um edifício
bombardeado. Nesse amontoado de escombros, o garoto pega um casaco,
se veste, pega uma caixa de engraxate – ainda tocando a gaita e atraindo
o soldado para os escombros. Assim como nos outros episódios do filme,
um fala em inglês e o outro em italiano. Verbalmente, não se entendem.
O entendimento se dá, aqui, pelo movimento de corpo dos dois
personagens. O soldado, subindo nos escombros atrás do garoto, o chama
de paisà (versão reduzida do termo paisano, compatriota, denominação
comumente usada entre aliados e italianos durante o período da
Liberação). Os dois se sentam sobre os escombros. O soldado pega a gaita
do garoto e tenta, em vão, tocar. O garoto pega novamente a gaita e toca.
O soldado, irritado por não conseguir tocar a gaita, começa a cantar com
emoção um trecho de um blues – Nobody knows you when you're down
and out, de Jimmy Cox. O garoto diz que ele cantou bem, mas não gostou
da canção. Ao fundo, o apito de um navio e o semblante do soldado se
acende. Ele começa a narrar uma aventura em um navio, uma história de
fantasia e, ainda que o garoto não entenda suas palavras, com o
movimento corporal, o soldado inclui o garoto nas aventuras que narra.
Do navio, a narrativa vai para um avião e o garoto embarca, junto com o
soldado, no movimento da fantasia.
A narrativa da fantasia continua: do avião, se avista Nova Iorque,
se aventuram por Wall Street, pela Broadway, são recebidos pelo prefeito,
chegam a um hotel luxuoso, comidas e bebidas caras, prestígio. Sem
entender uma palavra, o garoto acompanha atento o movimento corporal
do soldado. Por vezes, o segue no movimento. O soldado interrompe por
um instante a narrativa: “agora vamos dormir”. E começa a se recostar
nos escombros. Mais uma vez, o apito de navio. O soldado se ergue e
segue na narrativa da fantasia: agora é um trem que o levará para casa,
onde todos o esperam e festejam sua chegada. Na cadência do som
imaginário e com movimentos de corpo como fossem o mecanismo das
rodas de um trem, repete a frase “voltar para casa, voltar para casa”. O
garoto ao seu lado sorrindo. De repente, para, se entristece e diz que não
quer mais voltar para casa, pois é um casebre velho. Diz que não quer
mais brincar. Aos poucos, repetindo que não quer voltar para casa, se
recosta nos escombros e começa a adormecer. O garoto, tentando impedir
que ele durma, diz “Joe, Joe... Não durma, ou roubo suas botas”. Cena
escurece.
Elementos de análise: a contraposição entre realidade e fantasia é
evidenciada na cena em questão. Um menino que, com uma gaita, se torna
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um encantador de soldados, um soldado de origem pobre, que se imagina
milionário e prestigiado. Nesse ponto, cabe uma digressão sobre a relação
entre a aventura fantástica narrada pelo soldado e a história contada pela
letra do blues que ele canta no momento anterior: a letra de Nobody knows
you when you're down and out (em uma tradução livre, “Ninguém te
conhece quando você está pra baixo e pobre”) diz de um milionário que
gastou todo o dinheiro e, por estar pobre, foi abandonado por todos.
A narrativa da fantasia se contrapõe ao cenário de destruição e
miséria deixado pela guerra. Assim como na cena analisada
anteriormente, a fantasia, em contraposição à realidade, pode se converter
como fuga no sentido de negação da realidade. Entretanto, a realidade
continua objetivamente representada, seja pelos escombros, sobre os
quais os dois personagens embarcam na narrativa, seja pelas condições
sociais que são, o tempo todo, relembradas no decorrer do episódio. Tal
realidade não pode ser negada. Mesmo em um momento de ludicidade,
em um momento de pausa do sofrimento, as causas desse sofrimento
continuam presentes e intactas. Também o desfecho do episódio – quando
o soldado vai ao local onde o garoto vivia e se depara com os rastros vivos
da guerra, com a miséria e com os miseráveis herdeiros e órfãos da guerra,
quando se sensibiliza com aquilo que vê, se identifica com a miséria –
traz à tona a realidade, sem possibilidades de negação.
A construção estética clown no episódio de Nápoles, ainda que se
guie pelos fios da tessitura que compõem a fantasia, não perde a tensão
com a realidade. Fazendo uma menção à cena final do episódio, ainda que
na sobriedade o soldado não se recorde das aventuras fantásticas que
experimentou ao lado do pequeno paisà e até o julga como um pequeno
ladrão sem escrúpulos, ao ter contato com a realidade vivida pelo garoto,
o reconhece e se identifica.
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Figura 7: soldado americano narrando aventuras e fantasias

Fonte: captura de tela – filme Paisà (Libertação – Rossellini, 1946).

Figura 8: momento que o soldado descobre que o menino é um órfão da
guerra

Fonte: captura de tela – filme Paisà (Libertação – Rossellini, 1946).
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Para além das cenas hora analisadas nos dois filmes de Rossellini,
a estética clown se evidencia na forma fílmica como o desvelamento, por
meio da dialética fantasia/realidade – imanente ao fazer cinematográfico
e ao fazer clownesco – das bases de uma organização social que subsidia
e perpetua o que faz sofrer. Ao tirar o véu da pretensa harmonia entre a
realidade e a fantasia – que outrora nos filmes hegemônicos se
apresentava como síntese –, os filmes do neorrealismo cinematográfico
italiano, e aqui se referindo especificamente aos filmes Roma, città aperta
e Paisà, mostram recortes da realidade, que não se pretende à totalidade,
pelo ângulo dos miseráveis e desfavorecidos. Tal recorte pode
hiperbolizar as agruras sociais para, no exagero, lançar na face da
sociedade – a mesma que é retratada e que também é base para a
construção da obra fílmica – aquilo que é repugnante, feio e que outras
formas de fazer cinema insistem em esconder.
A referência ao clown, nesse sentido, se faz tanto pelo exagero
como pela contraposição dialética, por meio de uma comicidade crítica,
entre a fantasia e os aspectos duros e enrijecidos da realidade. Ainda que
sob a égide da indústria cultural, é possível no contato com esses filmes,
por meio das brechas que a estética clown parece abrir na hegemonia da
indústria cinematográfica, alguma forma de experiência. Seria muito,
talvez, dizer de uma experiência estética, mas alguma forma de contato
sensível e racional com o que o filme traz à luz e denuncia – um
estremecimento diante da realidade e, quiçá, abertura a possibilidades de
transformação da realidade. No exagero da argumentação, é possível
aproximar os aspectos formais e expressivos presentes nos filmes com a
relação que, segundo Adorno (1970/1985), a arte poderia estabelecer com
aquilo que não é belo e sublime na realidade:
A arte deve transformar em seu afazer o que é
ostracizado como feio, não para integrar, atenuar
ou reconciliar com a sua existência pelo humor,
que é mais repelente que tudo o repulsivo, mas
para, no feio, denunciar o mundo que o cria e
reproduz à sua imagem, embora mesmo aí subsista
ainda a possibilidade do afirmativo enquanto
assentimento à degradação em que facilmente se
transforma a simpatia pelos reprovados. (p. 63)

O risco de recair em ideologia e adaptação ao sofrimento parece
ser no cinema ainda maior – pela própria mediação da ideologia da
sociedade industrial que sustenta a produção cinematográfica –, mas se é
possível afirmar que a forma estética na tensão com os conteúdos sociais
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se mantém em Roma, città aperta e em Paisà, talvez aí more uma
possibilidade de resistência à barbárie. Nesse sentido, a comicidade que
remete à estética clown pode, sem propor uma reconciliação, iluminar
uma forma de conhecimento mimético acerca da realidade que passa pela
relação com a fantasia, quiçá, uma fantasia exata (ADORNO,
1931/2010).
Nesse sentido, quando a estética clown se configura no cinema
neorrealista, abre-se uma brecha para que, na relação dialética entre a
fantasia e a realidade, o contato com tais obras possa levar à experiência
e à reflexão acerca das condições sociais e históricas que causam
sofrimento – movimento que passa, do particular ao universal, pelo
processo de identificação e reflexão primeira a uma “reflexão segunda”
(ADORNO, 1970/1985, p. 39).

3.2.2

Luchino Visconti: esteticismo e realismo

Os dois filmes dirigidos por Visconti aqui analisados possuem
diferenças importantes quanto ao tema, ao contexto, ao modo de
filmagem e ao roteiro. Entretanto, há algo que poderia ser chamado de
uma ‘assinatura’ estética nos dois filmes. Isso se dá, principalmente, pelo
apreço de Visconti à narrativa por imagens, a um realismo estético e,
nesse sentido, Bazin (1948/2014b) destaca que “Visconti tem o mérito de
integrar dialeticamente as aquisições do cinema italiano recente com uma
estética mais extensa, mais elaborada, em que o próprio termo de realismo
já não tem mais sentido” (p. 310). Essa característica estética do cinema
neorrealista de Luchino Visconti é também o que fez, segundo Fabris
(1996), com que recebesse severas críticas quanto ao hermetismo de seus
filmes, à não acessibilidade do grande público à linguagem fotográfica do
diretor. Guardadas as devidas diferenças, esse esteticismo realista está
presente nos dois filmes aqui selecionados para análise.

3.2.2.1 La terra trema: episodio del mare (A terra treme – Visconti,
1948)
Com forte influência documental, La terra trema (roteiro e direção
de Visconti) traz como temática as lutas de classe em um vilarejo de
pescadores no interior da Sicília. Diferente da temática da guerra,
presentes nos dois filmes de Rossellini, anteriormente analisados, e dos
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dramas urbanos de De Sica, presentes nos filmes Ladri de biciciclete e
Umberto D., Visconti trata dos problemas dos trabalhadores sob a
perspectiva do próprio trabalhador – a começar pelos personagens que são
interpretados por eles mesmos, trabalhadores do vilarejo onde o filme foi
rodado27. O filme seria o primeiro de uma trilogia do proletariado
encomendado e financiado pelo partido comunista. Entretanto, devido ao
resultado obtido por La terra trema, que não agradou ao partido, os outros
dois filmes não foram realizados. Segundo Bazin (1948/2014b) e Fabris
(1996), a opção estética que o tornava quase hermético, o idioma (um
dialeto siciliano não entendido no restante da Itália) e a duração do filme
(mais de duas horas e meia), na concepção comunista, impediam que La
terra trema fosse acessível aos trabalhadores (público-alvo). Além desses
aspectos, o final do filme também não agradou ao partido, uma vez que o
trabalhador idealista acaba tendo que retornar à mesma lógica de trabalho,
sendo explorado por aqueles que o comunismo combatia ferozmente, ou
seja, para o partido, o filme não mostra uma esperada superação do
sistema. Entretanto, talvez este seja um dos maiores méritos da película
neorrealista em questão: não propor uma falsa conciliação de elementos
que, na realidade, não foram superados.
O filme traz o relato de uma extensa família de pescadores, os
Valastro, que tradicionalmente se submetia às formas de exploração do
trabalho – não eram donos de seu próprio barco, vendiam o pescado a
atravessadores e, com isso, não tinham a possibilidade de negociar valores
justos pelo trabalho realizado. A mudança de postura parte de um dos
jovens pescadores da família que, por ter saído do vilarejo e participado
do movimento de resistência durante a guerra, apresentava um discurso
comunista e queria promover mudanças na maneira como as relações de
trabalho se deram até ali. Porém, o patriarca da família não concordava
com o discurso do jovem, bem como os outros pescadores do vilarejo. O
jovem convence sua família a hipotecar a casa para comprar um barco.
Na primeira jornada de pesca, conseguem pescar em grande quantidade.
Porém, como os mercadores de peixes se recusam a negociar um preço
justo, decidem salgar o pescado para tentar vender por um preço melhor.
Na segunda jornada de pesca, o barco é atingido por uma tempestade e a
família perde tudo que havia investido até ali – inclusive a casa que foi

27

Além da utilização de atores não profissionais, o roteiro não previa diálogos
predeterminados, ou seja, os próprios pescadores decidiam o que dizer conforme
a situação era colocada por Visconti, com o intento de proporcionar um realismo
ainda mais verossímil. (BAZIN, 1948/2014b).
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hipotecada. Desprezados pelos mercadores e pelos outros pescadores do
vilarejo, eles acabam tendo que vender o pescado salgado por um preço
muito abaixo do que haviam oferecido anteriormente. O jovem pescador,
desalentado pela ruína da família – além de perderem tudo que tinham,
um dos irmãos foge de casa, as irmãs ficam “malvistas” pela comunidade
e o pai morre – acaba tendo que retornar para trabalhar com aqueles que
o exploravam.
Todo o roteiro se desenvolve a partir do embate entre o ideal e o
real. Em torno desse embate, o roteiro ainda toca em outros pontos – como
o trabalho desvalorizado de operários da construção, os aspectos morais
relacionados às figuras femininas e o corporativismo dos atravessadores.
La terra trema se inicia com um letreiro que situa a história que será
narrada tanto geograficamente – cidade de Aci Trezza na Sicília – quanto
ideologicamente – “é a velha história da exploração do homem pelo
homem” –, como também explicita a escolha dos pescadores para a
interpretação e justifica a utilização do dialeto siciliano – “usam seu
dialeto para expressar sofrimento e esperança... pois na Sicília, o italiano
não é a língua falada pelos pobres”. A tela se abre com uma belíssima
imagem dos barcos voltando para a praia e uma narração em off (na voz
de Visconti) que conta ao espectador que aquela teria sido uma boa
jornada de pesca, mas adverte na sequência que os mercadores são os
primeiros a chegarem na praia para aguardar a parca pescaria que os
pescadores aportam pela manhã, antes mesmo do sol, mantendo a tradição
das relações de trabalho e exploração: “de avô para pai e para filho,
sempre foi assim”.
Essa sequência inicial desvela a intencionalidade de Visconti em
La terra trema. Deixa claro ao espectador a perspectiva sob a qual a
história irá se desenvolver. Entretanto, assim como há algo de cego no
fazer artístico (ADORNO, 1970/1985), algo também parece escapar na
composição do filme de Visconti: a intencionalidade inicial parece se
dissipar no processo expressivo que constitui o filme em sua unidade.
Vale destacar que, ainda que o argumento do filme estivesse dado, o
roteiro, segundo Bazin (1948/2014b), foi sendo construído ao longo das
filmagens e de acordo com a interpretação dos trabalhadores sicilianos.
La terra trema não tem cenas cômicas ou risíveis. É um relato poético de
luta e de esperança. A estética clown, nesse sentido, não passa pelo
elemento central da caracterização do clown, a comicidade. De outro
modo, traz em sua forma aspectos que remetem ao fazer clownesco, no
tocante à contraposição entre fantasia e realidade, entre o sonho de uma
vida melhor e a vigília dura do cotidiano.
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Pelas características de La terra trema, uma seleção de cenas
poderia empobrecer as possibilidades de análise. Tecnicamente e
esteticamente, a película de Luchino Visconti é peculiar. Como atenta
Bazin (1948/2014b), “as imagens de A terra treme realizam o paradoxo e
a proeza de integrar ao realismo documentário [...] o realismo estético
[...]” (p. 309), por meio da profundidade de campo, do uso idiossincrático
de planos e pela maneira como pôde “[...] reinventar a decupagem” (p.
309). O autor ainda completa: “a sobriedade inverossímil dessa
decupagem só é suportada graças ao extraordinário equilíbrio plástico, do
qual só poderíamos ter uma ideia se víssemos uma reprodução
fotográfica” (p.309). Nesse mote e por se tratar de um filme em que as
imagens são carregadas de sentido estético e social, optou-se, aqui, por
selecionar duas cenas que, independente da ação que encerram, podem
indicar elementos da estética clown por sua composição enquanto
imagens, fotografias e fragmentos da realidade.

Primeira cena: mulheres esperando a volta dos pescadores do mar
Contexto e descrição: após embates com os mercadores de peixes, Ntoni,
o jovem pescador, havia convencido sua família a hipotecar a casa para
comprar um barco. Na primeira pescaria, trouxeram muitos peixes. Era
a segunda jornada de pesca. Todos os homens saem para o mar em
busca de mais uma boa pescaria, deixando em casa as mulheres e as
crianças. O sonho de uma vida melhor acalanta a família e incomoda os
vizinhos – afinal, esse é o sonho de todos, mas que somente alguns se
permitem sonhar. Entretanto, o barco não volta. Havia sido atingido por
uma tempestade. A cena em questão não compreende nenhuma ação. São
apenas as mulheres da família Valastro, desalentadas e quase sem
esperança sobre os rochedos, em uma espera vã pelo surgimento do barco
no horizonte.
Elementos de análise: o que poderia haver de clownesco em uma
imagem de tamanha consternação? A cena em si é somente isto: uma
imagem que contrapõe força e vulnerabilidade, desalento e esperança.
Entretanto, uma imagem, sem nenhuma ação explícita, parece condensar
toda uma gama de contradições que fazem referência, pela forma, às
características do clown como forma de expressão crítica: explicitação da
vulnerabilidade, da precariedade, da dor e do sofrimento; mas também,
na contraposição dialética e na tensão entre fantasia e realidade, o que
pode trazer à tona elementos de esperança e resistência, de possibilidades
de enfrentamento daquilo que faz sofrer. Nesse sentido, a estética clown
parece se expressar na força desta imagem.
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Figura 9: mulheres da família Valastro aguardando o barco que não retorna

Fonte: captura de tela – filme La terra trema: episodio del mare (A terra treme –
Visconti, 1948).

Segunda cena: cena final – o recomeço da família Valastro.
Contexto e descrição: a ruína havia assolado a família de
pescadores após a perda do barco: o patriarca havia morrido, a casa foi
tomada pelo banco, os vizinhos e amigos se afastaram, Cola, um dos
jovens pescadores da família, havia fugido de casa e Ntoni, o jovem com
ideais revolucionários, depois de perder tudo e ser humilhado pelos
mercadores e por outros pescadores, volta a trabalhar para os antigos
patrões. Tudo termina como começou. Agora, a família vive de aluguel
em um pequeno casebre.
Na cena que antecede a imagem selecionada, Ntoni se despede da
mãe e das irmãs e parte para uma nova jornada de pescaria. Ele olha o céu
e diz “está um tempo para anchovas” e se afasta em direção ao mar sob
os olhares resignados das mulheres da família. Enquanto Ntoni caminha,
ouve-se a voz do narrador em off : “Assim, recomeçam os Valastro... de
volta ao mar. Porque o mar é amargo, e é no mar que morre o pescador”.
Dentro da casa, uma das irmãs de Ntoni pega uma foto da família e a
coloca na parede. Acaricia a fotografia. Corta para a cena final, foco no
rosto de Ntoni remando ao lado de outros jovens pescadores. Aos poucos,
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a cena se abre, mostrando vários barcos de pescadores seguindo em alto
mar. O foco se fecha na proa dos barcos. No centro da imagem, a lanterna
acesa iluminando o caminho no mar. Final.
Elementos de análise: no contexto social apresentado em La terra
trema, as imagens finais do filme se configuram como uma abertura às
possibilidades, diante da realidade embrutecida, de resistência e
esperança. A luta por melhores condições de trabalho e de vida parece ter
sido em vão, afinal Ntoni e sua família voltaram ao mesmo esquema de
exploração no qual se encontravam no início do filme. Entretanto, as
imagens, a fotografia da família na parede e a lanterna iluminando o
caminho para o mar, apontam para um possível recomeço – marcados pela
experiência, pelo vivido, pela memória do enfrentamento das causas do
sofrimento.
Os rostos plácidos de Ntoni e da irmã podem até conter elementos
de resignação, mas não de desespero, afinal, o movimento de vida
permanece. Nesse sentido, a possibilidade de um recomeço na vida não
nega o que foi vivido. Ao contrário: sem nutrir-se dos malogros do
passado, mas valendo-se da experiência de resistência, lança-se o olhar
em direção ao futuro, como algo novo, diferente – abertura à vida. Aliás,
como aponta Adorno (1951/1993, p. 146)28, “o desespero tem a expressão
do irrevogável, não porque as coisas não possam de novo tornar-se
melhores, mas porque arrasta para seu abismo o passado. [...] Mas se
alguém morre desesperado, sua vida inteira foi em vão”. Desse modo, por
mais que a narração ao final do filme possa indicar uma resignação diante
do retorno ao que era antes, como se nada houvesse mudado, pela maneira
como as imagens são colocadas, escapa exatamente daí alguma réstia de
esperança. E é naquilo que escapa que está consolidada a estética clown.

28

Aforismo 106 ‘As florezinhas todas’.
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Figura 10: recomeçando

Fonte: captura de tela – filme La terra trema: episodio del mare (A terra treme –
Visconti, 1948).

Figura 11: imagem final de La terra trema

Fonte: captura de tela – filme La terra trema: episodio del mare (A terra treme –
Visconti, 1948).
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3.2.2.2

Bellissima (Belíssima – Visconti, 1951)

No momento em que, para alguns críticos, segundo Fabris (1996),
o neorrealismo começava a dar sinais de desgaste enquanto forma estética
e política, Visconti, com Bellissima, faz uma crítica ao próprio meio
cinematográfico. Com roteiro de Cesare Zavattini, o tema desse filme
circunda uma das práticas que, ainda que não fosse exclusividade do
movimento neorrealista, acabou por tornar-se uma marca dessa práxis
cinematográfica: a utilização de atores não profissionais. O roteiro conta
a história de uma mãe que deseja que sua filha se torne uma atriz de
cinema. Entre sacrifícios e peripécias, subornos e traições, ela faz de tudo
para que a menina passe no teste para um filme. A película se inicia com
uma chamada de rádio convocando mães a levarem suas meninas, de seis
a oito anos, para realizarem um teste, destacando o glamour de ser uma
estrela de cinema. No desenvolvimento do filme, várias situações vão
desvelando o engodo da indústria cinematográfica. A força de Belissima
está justamente em fazer uma crítica interna ao cinema. O roteiro de
Zavattini poderia recair em uma narrativa melodramática carregada de
clichês. Entretanto, pela maneira como contrapõe a fantasia do cinema à
realidade social, por meio de exageros e subversões e de incursões da
comicidade, mantendo a tensão entre forma e conteúdo, a trama pôde
transgredir a estrutura melodramática, a partir do momento em que
propõe uma crítica satírica ao próprio cinema.
O filme ainda conta com a interpretação primorosa de Anna
Magnani como Maddalena, a mãe que quer que sua filha se torne uma
estrela de cinema, e com Andres Blasetti, cineasta italiano amigo de
Visconti que, em Belissima interpreta a si mesmo – um diretor de cinema
que está buscando uma estrela para o seu filme. É claramente um filme
cômico, entretanto, foram selecionadas algumas cenas que trazem, de
algum modo, a comicidade como crítica social.

Primeira cena: o teste para a pequena estrela de cinema
Contexto e descrição: após a cena inicial da chamada de rádio,
convidando mães e parentes a levarem suas meninas para o teste que
revelaria a mais bela menina italiana, uma multidão barulhenta é mostrada
em frente ao estúdio da Cinecità. Várias mães falando ao mesmo tempo,
levando suas meninas pelas mãos, em busca da fantasia que envolve a
indústria cinematográfica. No meio da confusão, Maddalena perde sua
filha Maria e acaba não entrando. Enquanto isso, dentro do estúdio,
acontecem os testes. Maddalena encontra Maria brincando perto de uma
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fonte, com o vestido sujo e os cabelos desgrenhados. Fica brava com a
menina e é interpelada por um homem que, entre elogios à menina e
galanteios à mãe, consegue com que Maddalena entre no estúdio com a
menina e possa fazer o teste. Dentro do estúdio, Maddalena abre caminho
entre as mães e sobe ao palco com a menina. O diretor Blasetti explica
que estão procurando meninas que não tenham menos que sete anos e que
Maria era muito pequena. Maddalena mente que a menina já tem sete anos
e que só não cresceu ainda. O teste se inicia e Maria gagueja ao falar o
próprio nome e depois declama de maneira automática uma poesia.
Elementos de análise: o funcionamento da “fábrica de sonhos” é
tratado com comicidade em toda a sequência inicial de Belissima. A
aglomeração em frente ao estúdio de cinema, o desespero da mãe que
deseja o melhor para sua filha (mais ainda para si), a inocência displicente
da criança que parece não entender o que se passa ali, a presença de
trabalhadores da empresa cinematográfica que vendem o cinema como
um sonho possível, o histrionismo das mães, a postura caricata do diretor,
que finge interesse pelas crianças. É uma fotografia satírica do
funcionamento da indústria de filmes. Além da marca comicidade como
um elemento da caracterização clownesca, a estética clown se revela,
aqui, pela explicitação da crítica como denúncia do argumento falacioso
que vende o cinema como espaço de fantasia e liberdade, como
possibilidade de mudança de vida e de transformação da realidade.
Figura 12: chegando para o teste

Fonte: captura de tela – filme Belissima (Belíssima – Visconti, 1951).
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Segunda cena: entre a chacota do fracasso e o fracasso da chacota
Contexto e descrição: Maddalena, perseguindo o sonho de tornar
Maria uma atriz de cinema, acreditou nas promessas de um produtor de
elenco e gastou todas as suas economias na produção da filha –
cabeleireiro, roupas, aulas de balé, fotografias –, além de pagar uma
quantia ao produtor para ‘facilitar’ o caminho de Maria na escolha do
papel para o filme. Quase cedeu à sedução do produtor, colocando em
risco seu casamento e sua família, para que a filha chegasse a realizar o
teste de filmagem. Chegara o momento em que diretor, assistentes e
produtores iriam assistir às filmagens das crianças que passaram pelo
teste. Maddalena convence uma funcionária do estúdio a permitir que elae
a filha assistissem, da sala de projeção, a filmagem do teste – um detalhe
não menos importante dessa situação é que a referida funcionária já havia
estrelado um filme e depois caído no ostracismo, se mantendo na indústria
como responsável pela sala de projeção. De onde estava, conseguia ver a
reação do diretor e dos produtores. Na projeção do teste de Maria, ela não
conseguiu executar o que foi solicitado, como soprar as velas de um bolo,
levando ao riso aqueles que assistiam. Ao declamar uma poesia, Maria
gagueja e começa a chorar copiosamente, levando o diretor, os assistentes
e produtores à gargalhada. Tudo isso visto de longe por Maddalena e sua
filha. Ao perceber que a menina tinha virado motivo de chacota,
Maddalena cobre o rosto de Maria e sai arrasada do estúdio. Passa o resto
do dia andando pela cidade, desolada com Maria. Quando retorna à sua
casa, o diretor está à sua procura para assinar o contrato: a menina agradou
aos produtores do filme por suscitar o riso fácil. Maddalena, no entanto,
com a filha dormindo em seus braços, não aceita o contrato, deixando
claro que não era esse o sonho que tinha para a vida de Maria.
Elementos de análise: são contrapostos nessa sequência final de
cenas de Belissima as promessas de fantasia vendidas pela indústria do
cinema e o fracasso diante de um sonho desfeito. Até mesmo a
comicidade no cinema é satirizada na cena: o risível é o fracassado, é
aquele que não se adequa às normas e que, por isso mesmo, deve ser
integrado ao sistema que vende o sucesso. Em Belissima, talvez, por ser
tão escancarada a crítica interna ao cinema, a estética clown poderia ser
diluída. Se, mesmo diante da imagem do fracasso, a mãe ainda enxergasse
o sucesso, as possibilidades de uma comicidade crítica poderiam se perder
– prevaleceria a adaptação ao que faz sofrer. Entretanto, ainda que pareça,
por sua temática e por alguns aspectos técnicos, o menos neorrealista dos
filmes aqui selecionados para análise, a maneira como Visconti e
Zavattini construíram sua narrativa faz com que essa comédia satírica
possibilite um pensamento crítico sobre como o cinema, ao contrário de
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possibilitar a fantasia e, com isso, subsidiar o enfrentamento da realidade,
pode enquadrar o sofrimento e o fracasso, mantendo a adaptação a eles.
Figura 13: Maddalena e Maria vendo a reação ao teste

Fonte: captura de tela – filme Belissima (Belíssima – Visconti, 1951).

Figura 14: recusa do contrato

Fonte: captura de tela – filme Belissima (Belíssima – Visconti, 1951).
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3.2.3

Vittorio de Sica: uma estética cômica e sensível

Na parceria com Cesare Zavattini, De Sica é, de longe, o mais
clownesco dos diretores neorrealistas. E isso se dá não somente pelo olhar
estético que orienta seu trabalho ou mesmo pela comicidade que se
encontra presente em seus filmes, mas pela ternura que confere a seus
personagens e suas histórias e pela maneira como a fantasia está posta na
relação sensível com a realidade. Além disso, é possível admitir que seu
trabalho de ator também influencia, de alguma maneira, sua estética –
antes de iniciar a carreira como diretor, De Sica atuou em vários filmes
de outros cineastas, além de fazer pequenas participações, nas quais
transparece sua consciência do corpo cômico, em filmes que dirigiu
posteriormente, como por exemplo o jogador compulsivo do filme L’oro
di Napoli (O ouro de Nápoles – De Sica, 1954). Nesse sentido, Bazin
(1952/2014b) sugere que “hoje, a não ser De Sica, ninguém pode reclamar
a herança de Chaplin” (p.342), e mais à frente explica: “[...] De Sica tem
o dom de comunicar uma intensidade de presença humana, uma graça
desconcertante do rosto e do gesto que, em sua singularidade,
testemunham irreversivelmente em favor do homem” (p. 342-343). E tais
aspectos podem ser observados nos filmes Ladri di biciclette e Umberto
D., aqui selecionados para análise.

3.2.3.1

Ladri di biciclette (Ladrões de bicicleta – De Sica, 1948)

Assim como em outros filmes neorrealistas, Ladri di bicicilette tem
como base um recorte da realidade social. Não há filmagens em estúdio,
os atores não possuem experiência teatral ou cinematográfica. Entretanto,
o roteiro do filme é, antes de tudo, de uma simplicidade complexa. Sua
simplicidade está na história ali narrada: um episódio circunstancial na
vida de um trabalhador (Ricci) que tem sua bicicleta, imprescindível para
manter seu emprego, roubada no primeiro dia de trabalho; toda a história
se passa em um dia de busca, juntamente com seu filho (Bruno), pela
bicicleta roubada; ao final da busca, sem encontrar sua bicicleta, tenta
roubar uma, é quase linchado e depois solto e, humilhado diante de seu
filho, segue seu caminho. Mas a simplicidade desse enredo guarda a
complexidade da forma estética, dos olhares e imagens que orientam a
maneira como a busca pela bicicleta roubada ocorre, revelando a dureza
e a sensibilidade na mediação do homem com a realidade social. Como
indica Bazin (1949/2014), nesse filme, “a tese implicada é de uma
simplicidade maravilhosa e atroz: no mundo onde vive o operário, os
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pobres, para subsistir devem roubar uns aos outros” (p. 317, grifos no
original). Entretanto, a complexidade do roteiro reside no fato de que a
tese do filme “[...] nunca é apresentada como tal, o encadeamento de
eventos é sempre de uma verossimilhança a um só tempo rigorosa e
anedótica” (p. 317). E é nessa simplicidade complexa que se inscreve a
estética clown de Ladri di biciclette.
Selecionar algumas cenas para análise dos elementos da estética
clown consiste em uma tarefa desafiadora, uma vez que tal estética
perpassa o filme em sua unidade – a estética clown em Ladri di biciclette
não se restringe a personagens, a cenas cômicas ou a situações
específicas; está presente em toda sua construção estética e formal.
Portanto, uma análise assim realizada corre o risco de se tornar
fragmentária. Ressaltados os desafios e riscos, a seleção de cenas se
configura, aqui, como uma maneira de, sem perder de vista a unidade
dessa forma estética em Ladri di bibiclette, direcionar pontualmente o
olhar para algumas nuances da estética clown.

Primeira cena: preparação para trabalhar
Contexto e descrição: Roma, primeiros anos após o final da guerra,
precariedade econômica e social, desemprego e a miséria. Esse momento
é retratado em algumas cenas: na cena inicial, dezenas de trabalhadores
desempregados aguardam em frente a uma agência de empregos a
possibilidade de uma vaga, Ricci é chamado e informado que precisa ter
uma bicicleta para que consiga o emprego; na cena da agência de
penhores, onde Ricci vai com a esposa Maria para penhorar os lençóis e,
com o dinheiro, resgatar a bicicleta que estava penhorada, muitas pessoas
empenham os mais variados objetos para ter algum dinheiro para
sobreviver – chama a atenção a cena que mostra um funcionário da
agência de penhores escalando prateleiras altas e cheias para acomodar os
lençóis penhorados por Ricci e Maria. De posse de sua bicicleta, Ricci irá
começar no novo emprego.
A cena se inicia com Bruno limpando a bicicleta e Ricci
começando a se preparar para trabalhar. Bruno abre a janela para ver
melhor a bicicleta. Volta a limpar, detecta, indignado, um aranhão na
bicicleta, diz que não tiveram cuidado com ela na casa de penhores. Ricci
vai até a cozinha, pega dois embrulhos de comida, coloca seu quepe,
brinca com Maria. Corta para o quarto, onde Bruno se apronta para sair.
Os dois têm movimentos parecidos, suas vestimentas também se parecem,
se arrumam, lado a lado, com movimentos especulares. Ricci entrega o
embrulho com comida para Bruno que, no mesmo movimento que o pai,
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o coloca no bolso do macacão. Pai e filho felizes por terem trabalho. Ricci
pega a bicicleta e sai do quarto. Bruno olha para cama, vê que o irmão,
que é um bebê, está acordado, com um feixe de luz sobre o rosto. Vai até
a janela, fecha e sai do quarto. Pai e filho se despedem, à porta, de Maria.
Saem para trabalhar: Ricci irá iniciar seu trabalho de colar cartazes, Bruno
é ajudante em um posto de combustível.
Elementos de análise: assim como uma dupla de clowns, que
repetem entre si seus movimentos corporais, pai e filho se arrumam para
o trabalho. A cena é composta por uma comicidade terna, lúdica.
Entretanto, a contraposição entre a ternura e a dureza está presente em
toda a cena. Na preparação do corpo para o trabalho, nos movimentos
quase ritualísticos para se arrumarem, na precariedade do espaço.
Um elemento clownesco importante na cena é o movimento
mimético – para além de simples imitação, a criança mimetiza o pai na
preparação para o trabalho, no se sentir responsável pelos cuidados com
o irmão que dorme ou mesmo pelo cuidado com a bicicleta. Esse processo
mimético pode beirar à caricatura da criança em um pequeno adulto, em
contraposição ao pai, que se mostra mais displicente pelo entusiasmo do
primeiro dia de trabalho. Entretanto, pela sincronia e contraposição dos
personagens na cena, a violência dos gestos e preocupações adultos em
uma criança e a displicência e a euforia infantis em um adulto podem ser
redimidos quando o movimento da fantasia está na mediação da mimese:
a criança redime o adulto e o adulto redime a criança.
Também a inocência, característica do clown, está presente nos
personagens, não como alheamento à realidade ou mesmo como
desconhecimento do que causa sofrimento. Mas uma inocência que
projeta a violência. Assim, retomando o elogio de Adorno (1967/2008) a
Chaplin, é possível identificar os elementos clownescos na relação entre
a inocência e a violência que perpassam essa cena como formas de crítica
à realidade.

111

Figura 15: sincronia na preparação para o trabalho

Fonte: captura de tela – filme Ladri di Biciclette (Ladrões de bicicleta – De Sica,
1948).

Segunda cena: Restaurante
Contexto e descrição: a bicicleta de Ricci havia sido roubada no
seu primeiro dia de trabalho. Vários incidentes antecedem este momento:
a perseguição de Ricci ao ladrão, a busca no mercado negro de peças em
busca da bicicleta (inteira ou em pedaços), o assédio de Ricci com um
idoso que ele viu conversando com o ladrão, espreitando-o por vários
locais, inclusive durante uma missa; um afogamento de um menino que,
equivocadamente Ricci achara que era Bruno. A busca pela bicicleta não
teve resultado e os dois personagens, pai e filho, estão cansados e sem
esperança.
A cena se inicia com pai e filho caminhando lado a lado. Ricci
pergunta a Bruno se ele está cansado, ele acena afirmativamente com a
cabeça e o pai fala para que ele se sente. Pergunta também se Bruno está
com fome, com sede, ele novamente acena que sim. Pergunta se ele gosta
de pizza, o semblante do menino se abre em um sorriso. Ricci diz que eles
merecem comer, que vão se sentar e comer sem se preocuparem com a
bicicleta roubada. Entram em um restaurante, o local está cheio, um grupo
de músicos tocam, eles se sentam, chamam o garçom, Ricci pede uma
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jarra de vinho – “hoje vamos nos embriagar” –, pede pizza, o garçom diz
que ali não é uma pizzaria. Bruno está olhando para trás, para uma família
supostamente rica e um menino bem vestido, come com deleite algo com
queijo derretido. Ricci pergunta a Bruno se ele quer mozzarella com pão,
ele acena que sim, sorridente. Chega o vinho e a comida, Ricci bebe e diz
para Bruno beber, eles bebem. Bruno se atrapalha com os talheres,
tentando imitar a criança rica da mesa ao fundo. Ricci começa a falar
sobre coisas boas, se alegra com a canção que os músicos estão
executando ao fundo, sorri quase despreocupado. Bruno olha novamente
para o menino rico que está, agora, se deliciando com um pedaço de torta.
Ricci percebe o olhar de Bruno e diz que para comer como eles teriam
que ter muito dinheiro. Pega um papel e um lápis e pede a Bruno para ir
anotando o quanto ele ganharia se tivesse de volta sua bicicleta. Seu
semblante se entristece. Ele precisa achar a bicicleta, se não, não terão o
que comer. A câmera se fecha no rosto de Ricci.
Elementos de análise: a cena funciona como uma pausa na busca
pela bicicleta roubada. Quase uma fuga desesperada da realidade, uma
fuga pela fantasia. Na cena, os elementos clownescos estão na dissonância
entre as figuras de Ricci e Bruno e em todo o ambiente que os circunda,
nos gestos deslocados de Bruno, na pretensa felicidade daquele momento
em oposição à situação que estão vivendo. A cena leva ao riso, não um
riso despretensioso, mas um riso de desalento. A pausa no desespero dura
até o momento em que a realidade vem à tona novamente – não há como
se tornar alheio à sobrevivência. Nesse sentido, a menção que Adorno
(1951/1993) faz, no aforismo Regressões, à canção sobre as lebres que,
ao ouvirem o tiro do caçador, caem como mortas e, nisso, livram-se da
morte, ilumina o movimento clownesco de contraposição consciente entre
a realidade e a fantasia, de, diante do perigo da morte, poder vislumbrar
alguma forma de vida.
O que seria a felicidade que não se medisse pela
incomensurável tristeza com o que existe? Pois o
curso do mundo está transtornado. Quem por
precaução a ele se adapta, torna-se por isso mesmo
um participante da loucura, enquanto só o
excêntrico conseguiria aguentar firme e oferecer
resistência à absurdidade. Só ele seria capaz de
refletir sobre o ilusório do desastre, a “irrealidade
do desespero”, e de se conscientizar não só de que
ele ainda vive, mas de que ainda há vida. A astúcia
das lebres impotentes redime, ao mesmo tempo que
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a elas mesmas, o próprio caçador, surrupiando-lhe
a culpa. (ADORNO, 1951/1993, p. 175-176)29

Mas o vislumbre da vida se faz presente diante do perigo de morte.
Talvez, na cena analisada, a pausa do desespero, como forma de se
anestesiar do sofrimento, seja um fingir-se de morto diante da morte
anunciada – no início da cena, quando Ricci decide entrar no restaurante,
diz “Morto ammazzato pe' morto ammazzato, chi ce lo fa fa'. De sta' qui
a tribola'?”, uma expressão que, em uma tradução livre, seria algo como
morto por morto, por que devo me preocupar?. Naquele momento, Ricci
já havia perdido as esperanças de encontrar a bicicleta roubada. Havia
desistido da busca. Entrar no restaurante e, por um momento, esquecer a
miséria, esquecer o sofrimento, fantasiar que tudo está bem, parece ser
uma forma de ‘regressão’, de negar a realidade.
Por vezes, somente nesse movimento, alguma fresta de luz se abre
sobre a realidade. Um momento de fantasia que, no tensionamento com a
realidade, desvela-a. A contraposição entre realidade e fantasia, como um
aspecto da estética clown, aqui também se faz presente. A crítica reside
na não negação da realidade como lugar do sofrimento e também lugar de
superação daquilo que causa o sofrimento. No contato com a realidade
mediado pela fantasia, talvez seja possível encontrar brechas para a
transformação dessa mesma realidade.

29 Aforismo

128 ‘Regressões’.
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Figura 16: Bruno no restaurante

Fonte: captura de tela – filme Ladri di Biciclette (Ladrões de bicicleta – De Sica,
1948).

Terceira cena: final – roubo da bicicleta
Contexto e descrição: a cena se inicia com Ricci e Bruno
caminhando desolados. A busca pela bicicleta roubada havia sido em vão.
Viram em uma esquina. Ao fundo, gritos de torcida de futebol, à frente
uma praça, adiante um estádio de futebol. Bruno se senta na sarjeta. Ricci
olha para o estádio. Uma imagem panorâmica mostra centenas de
bicicletas estacionadas. Ricci olha as bicicletas e olha para a rua lateral
vazia onde está estacionada uma bicicleta. Olha novamente em direção às
bicicletas estacionadas na praça. Caminha de um lado a outro, olhando a
bicicleta na rua lateral. Senta-se na sarjeta, ao lado de Bruno, mãos sobre
o rosto aflito. O jogo havia acabado. Várias pessoas em bicicletas passam
diante deles. Uma multidão sai do estádio. Ricci se levanta e olha
novamente a bicicleta estacionada na rua lateral. Volta a Bruno, dá algum
dinheiro e diz para que pegue o bonde e o espere em Monte Sacro. Bruno
hesita, mas vai em direção ao bonde. Enquanto isso Ricci vai até a
bicicleta. Corta para Bruno, que não consegue entrar no Bonde. Ricci
pega a bicicleta e foge aos gritos de “ladrão!”. Um grupo de homens o
persegue. Bruno vê a perseguição. Derrubam Ricci da bicicleta e se inicia
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uma cena de linchamento. Bruno corre em direção ao pai e o segura pela
roupa enquanto vê os homens, aos tapas, chamando Ricci de criminoso e
ladrão. A chegada do bonde dissipa o grupo. Bruno aguarda o bonde
passar enquanto um grupo menor segue com Ricci para leva-lo à
delegacia. Bruno, chorando, pega do chão o chapéu do pai, que havia
caído. Caminha em direção ao grupo que segura Ricci. O dono da
bicicleta, ao ver Bruno, decide não levar Ricci à delegacia. Ele já havia
aprendido a lição e dado um exemplo ao filho. Soltam-no. Envergonhado,
humilhado, Ricci segue em meio à multidão. Bruno caminha a seu lado.
Olhando o rosto do pai, Bruno segura sua mão. Final do filme.
Elementos de análise: toda a sequência da cena é desalento e
desespero. Não há nada risível. O elemento clownesco que persiste na
cena não está referenciado por uma figura clownesca ou por uma situação
cômica. A estética clown, nesse caso, se encontra na explicitação do
fracasso e da miséria – aspectos que constituem a caracterização do
clown. Ainda que a ação de Ricci de, no desespero, roubar uma bicicleta
e, na sequência, ser pego remeta aos fracassos de algumas ações do clown,
é na estrutura da cena que tal estética se evidencia: na denúncia do
fracasso da sociedade em assegurar a liberdade e a felicidade aos seus
indivíduos – como citado anteriormente, a tese do filme apontada por
Bazin (1949/2014) de que os pobres precisam roubar uns aos outros para
manterem a sobrevivência se consolida como denúncia da organização
social que mantém a opressão e o sofrimento. Ricci e Bruno terminam
como começaram – pobres e sem perspectivas de uma vida melhor.
Entretanto, algo de luz surge ao final da cena: Bruno segura a mão do pai,
não como uma forma de perdão ou redenção, mas, no desalento
compartilhado que não neutraliza o incômodo, a imagem parece abrir uma
pequena fresta, abertura às possibilidades de resistência diante do que
causa sofrimento.
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Figura 17: Bruno segurando a mão de Ricci

Fonte: captura de tela – filme Ladri di Biciclette (Ladrões de bicicleta – De Sica,
1948).

Interlúdios cômicos:
Além das cenas selecionadas, outras cenas de Ladri di biciclette
merecem atenção aqui, por se configurarem como interlúdios cômicos
que perpassam a construção do filme. Na cena em que Ricci está sendo
ensinado por um colega de trabalho a colar corretamente os cartazes, antes
do roubo da bicicleta, um menino toca sanfona incomodando o colega de
Ricci, que dá um chute em seu traseiro – ação típica das gags clownescas.
Outra cena que funciona como um interlúdio cômico retrata o momento
em que Ricci vai pedir ajuda a um amigo para encontrar sua bicicleta e,
em uma sala precária, o amigo está ensaiando um musical. As repetições
e a regência do ensaio apresentam aspectos cômicos dignos de uma
apresentação clownesca: a expressão corporal dos pseudoatores, os
diálogos entrecortados, as vestimentas. Mais clownesca é a contraposição
entre a angústia de Ricci contando ao amigo o roubo da bicicleta e as
incursões atrapalhadas do ensaio.
Há também interlúdios cômicos no início da busca pela bicicleta
na feira. O amigo – aquele que regia o ensaio – e outros dois homens que
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oficialmente trabalhavam na coleta de lixo ajudam Ricci e Bruno a
procurarem a bicicleta, ou partes dela, em uma feira. A cena em que estão
decidindo por onde começar é uma sequência de gags cômicas: seguem
todos em uma mesma direção, dizem que por ali não irão achar, voltam
todos ao mesmo tempo para outra direção, decidem se separar, mas
seguem juntos, procuram, de forma atrapalhada, por pistas da bicicleta.
Esse jogo clownesco permanece por um bom tempo na cena.
A sequência de cenas em que Ricci segue um idoso que estava
conversando com o ladrão até uma obra de caridade da igreja também é
recheada de interlúdios cômicos. Na obra de caridade, os pobres vão para
tomar a sopa e terem acesso a serviços como o de barbeiro, entretanto
precisam participar da missa. O movimento de Ricci e Bruno seguindo o
idoso, ficando parados olhando para ele enquanto se barbeia e tentando
persuadi-lo a entregar o endereço do ladrão na hora da missa, aos pedidos
de silêncio do restante da igreja, remete também às ações clownescas.
Figura 18: colega de Ricci chutando garoto tocando

Fonte: captura de tela – filme Ladri di Biciclette (Ladrões de bicicleta – De Sica,
1948).
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Figura 19: ensaio de um musical

Fonte: captura de tela – filme Ladri di Biciclette (Ladrões de bicicleta – De Sica,
1948).

Figura 20: grupo em busca pela bicicleta na feira

Fonte: captura de tela – filme Ladri di Biciclette (Ladrões de bicicleta – De Sica,
1948).
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Figura 21: Ricci importunando idoso na hora da missa

Fonte: captura de tela – filme Ladri di Biciclette (Ladrões de bicicleta – De Sica,
1948).

Ladri di biciclette traz a estética clown tanto em sua estrutura
formal como em incursões de figuras e situações clownescas. A crítica
presente neste filme – na tensão entre sua forma estética e conteúdos
sociais, entre aspectos sensíveis e duros, entre realidade e fantasia – pode
trazer à tona elementos de resistência ao sofrimento e iluminar
possibilidades de transformação da realidade que causa o sofrimento.

3.2.3.2

Umberto D. (Umberto D – De Sica, 1952)

O contexto social da Itália em Umberto D. não é muito distante do
contexto retratado em Ladri di biciclette – fragilidade social e econômica.
Entretanto, o foco está nas condições precárias de sobrevivência de um
idoso, que tenta se manter (e a seu cão) com seu escasso salário de
aposentado. A narrativa do filme não se desenvolve a partir de um
incidente particular e sim por eventos cotidianos. Não há resquícios de
qualquer estrutura melodramática e sim uma negação da estrutura trágica
– o que faz de Umberto D. um filme com características neorrealísticas
de forma ainda mais contundente. Para Bazin (1952/2014b), o filme
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Umberto D. “trata-se de um ‘relatório’ cinematográfico, de uma
constatação desconcertante e irrefutável sobre a condição humana” (p.
347, grifos no original). Umberto D. talvez seja, dos filmes neorrealistas,
o que mais se aproxima de Chaplin – pela construção corporal do
personagem que dá título ao filme, pelos elementos de comicidade e pela
crítica social tensionada à sua estrutura formal.
O filme se inicia com uma passeata de aposentados reivindicando
reajustes de salário, que logo é dispersada pela polícia. No encadeamento
das cenas iniciais, Umberto Domenico é apresentado como um senhor
aposentado que vive em um quarto de pensão com seu inseparável
cãozinho Flike e que, por estar devendo o aluguel, corre o risco de ser
despejado. Além do cãozinho, a única pessoa próxima a ele, que se
preocupa com ele e com quem ele se preocupa, é a jovem empregada da
pensão. As estratégias de subsistência de Umberto Domenico incluem
dividir o almoço com seu cãozinho, tentar vender pertences seus para
levantar dinheiro para o aluguel, se internar em um hospital devido a uma
gripe para ter alguns dias de alimentação gratuita, esboçar uma tentativa
de mendicância e, por fim, pensar no suicídio. Movimentos atrapalhados
de clown acompanham Umberto em suas tentativas de enfrentar a pobreza
e a falta de dignidade. É por meio das estratégias de comicidade que se
desvela a crítica social em Umberto D. A estética clown perpassa toda a
película e faz com que seja um desafio selecionar algumas cenas. No
entanto, optou-se por trazer para o foco de análise cenas que, por meio da
construção do corpo cômico, podem apresentar indícios de uma
comicidade crítica.

Primeira cena: cantina
Contexto e descrição: após a dispersão da passeata por melhores
salários para os aposentados, Umberto e seu cão Flike caminham ao lado
de outro aposentado. Ele relata que não é possível viver com a
aposentadoria e tenta vender um relógio de bolso – que o outro
aposentado rejeita se despedindo. Umberto verifica a carteira e segue
caminhando. A próxima cena se inicia com Umberto em uma cantina
onde dezenas de trabalhadores e idosos fazem a refeição. Por meio de
mímicas, ele pede ao senhor sentado ao seu lado para se aproximar,
escondendo Flike, que estava em baixo da mesa. Ele pega o seu prato com
restos de comida e serve ao cãozinho. Uma garçonete passa para recolher
os pratos de quem já havia terminado e Umberto, em movimentos
clownescos, para despistar a presença de Flike, começa a recolher os
pratos dos senhores que estavam no seu entorno sem que eles
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terminassem de comer. Aproveita o momento para oferecer o relógio de
bolso. Ele diz que na loja custaria vinte mil liras, mas que ele venderia
por cinco mil. Comenta de uma irritação na garganta, levanta-se, pega
Flike em baixo da mesa e sai. Em cena externa à cantina, um dos senhores
que estavam sentados ao seu lado se diz interessado no relógio e oferece
três mil liras. Umberto pede quatro mil. Ele abre uma bolsa, com dinheiro
trocado e amassado, dizendo que está tudo ali, três mil liras. Entrega a
bolsa a Umberto, pega o relógio e se despedem. O homem se vira, tira o
chapéu e começa a pedir esmolas. Umberto olha espantado. O homem se
despede novamente. Umberto e Flike seguem caminhando.
Elementos de análise: todo o movimento corporal de Umberto é
clownesco – uma versão italiana de Chaplin. A comicidade também está
presente no contraponto com os outros personagens que compõem a cena:
o olhar atônito do senhor que vê seu prato sendo retirado sem que
começasse a comer, a expressão dos outros idosos vendo o relógio, a
presença de Flike embaixo da mesa, o senhor que compra o relógio de
Umberto e se vira para pedir esmolas.
Toda a sequência de cenas é carregada de comicidade. Se não
houvesse a tensão entre a forma cômica e os conteúdos sociais que ela
denuncia, as situações da cena poderiam ser apenas cômicas e somente
levar ao riso, sem que, com isso, acionassem o movimento do pensamento
– como toda a comicidade contida na unidade do filme. Entretanto, a
comicidade de Umberto D. não é uma comicidade vazia, sem
contraposição ou tensão com a tragédia da realidade. Como uma
caracterização da estética clown, a comicidade nessa cena se configura
como uma crítica às condições de sobrevivência e à precariedade à qual
os indivíduos são submetidos em uma organização social que mantém a
desigualdade e a opressão. Assim como o clown augusto ou o tramp que
Chaplin incorporou em seus filmes, o personagem Umberto Domenico
traz à tona, nessa película, as mazelas sociais do seu tempo por meio de
uma comicidade crítica e sensível.
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Figura 22: Umberto retirando os pratos ainda cheios

Fonte: captura de tela – filme Umberto D. (Umberto D – De Sica, 1952).

Segunda cena: esboçando a mendicância
Contexto e descrição: apesar dos esforços, Umberto não havia
conseguido dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado e a senhoria
iria despejá-lo. Até essa cena, muitas estratégias foram adotadas por ele –
além de vender objetos pessoais, como o relógio e alguns livros, já havia
pedido dinheiro (insinuado) a um amigo e se internado em um hospital,
devido a uma gripe, para economizar na alimentação – e nada havia dado
resultado. Ele sabia, também, que independente de pagar ou não o
aluguel, seria despejado – a senhoria não o queria mais ali. Após sair do
hospital, descobriu que Flike havia fugido quando a porta foi deixada
propositadamente aberta pela senhoria. Ele resgata o cãozinho da unidade
de coleta de animais, segue para casa – ao chegar à entrada do prédio, vê
que a senhoria está saindo com o noivo, se esconde e, quando eles estão
passando, joga Flike na frente deles para assustá-los, bradando que ele
não está morto, que ela não conseguiu o que queria; a senhoria diz que ele
será despejado no dia seguinte.
Esses são os eventos que precedem a cena, que se inicia com
Umberto caminhando com Flike – ao fundo, um homem, chapéu na mão,
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pede esmolas. Umberto ouve os pedidos do homem. Pega Flike e segue
para outro lugar menos movimentado. Encosta em uma mureta e ensaia
estender a mão para pedir esmolas. Em movimentos vacilantes, estende e
recolhe a mão. Um homem passa, ele estende a mão, cabeça baixa.
Quando o homem se movimenta par lhe dar dinheiro, Umberto vira as
costas da mão para cima, olha o céu, como se estivesse verificando se está
chovendo. O homem se afasta, Umberto coloca o chapéu na boca de Flike,
que fica sobre duas patas, como se estivesse pedindo esmolas. O cão
permanece ali enquanto Umberto se afasta para observar o que acontece
e para aguardar as esmolas que Flike, ao contrário dele, conseguiria. As
pessoas passam, olham a cena, mas não dão esmolas ao cão. De longe,
Umberto, fingindo que lê um jornal, observa desolado. A um momento,
vê um conhecido comendador se aproximando de Flike. Com medo de ser
desmascarado em sua vulnerabilidade, corre em direção a ele. Ao ser
questionado sobre o que o cãozinho estava fazendo, Umberto
desconversa, dizendo que ele estava brincando, “sempre brincando”.
Começa um diálogo sem muito assunto com o comendador, que segue até
o ônibus e vai embora.
Elementos de análise: o desalento de Umberto é tanto, que ele
arrisca perder o que resta de sua dignidade – como poderia ele, um homem
que trabalhou por tanto tempo, não conseguir se sustentar? Os
movimentos titubeantes das mãos de Umberto são movimentos
clownescos de desespero e vulnerabilidade. Nesse movimento, por meio
da suposta estupidez ou do exagero, reside algo de resistência. Até mesmo
o movimento cômico, aparentemente absurdo, de colocar o cão para pedir
esmolas em seu lugar – sem obter êxito – traz algum elemento de crítica
e resistência: a aproximação entre o homem e o animal, tão comuns às
representações clownescas, traz à tona aspectos da natureza domesticada
do homem em sociedade e, ao mesmo tempo, a negação desta
domesticação.
Sim, a cena é risível, mas o riso que ela provoca lembra o horror
que perpassa a condição humana, lembra as promessas não cumpridas do
processo civilizatório, lembra aquilo que foi negado ao indivíduo
semiformado. A crítica parece se encontrar nesse espaço entre o horror e
o riso, o que aparentemente aproxima ainda mais Umberto D. daquilo que
Adorno (1967/2008) diz sobre Chaplin: “tan cerca del horror está la risa
que Chaplin causa y que sólo cerca del horror obtiene su legitimación y
su carácter contestador” (p. 319).
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Figura 23: Umberto despistando o pedido de esmola

Fonte: captura de tela – filme Umberto D. (Umberto D – De Sica, 1952).

Figura 24: Flike pedindo esmolas

Fonte: captura de tela – filme Umberto D. (Umberto D – De Sica, 1952).
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Terceira cena: intuito de se matar
Contexto e descrição: sem dinheiro e prestes a ser despejado,
Umberto não vê outra saída a não ser a morte. Antes de amanhecer, se
arruma, faz sua mala, pega Flike e o coloca na coleira, avisa à jovem
criada que deixou alguns objetos sobre a cômoda e que ela pode ficar com
eles, se despede e segue para pegar o bonde.
Sua primeira parada é em uma casa que abriga animais – o casal
abriga mais de vinte cães em um espaço precário. Eles pedem uma quantia
alta para que fiquem com Flike, cem liras por dia. Tentando se assegurar
de que o cão ficasse bem, tenta negociar com o casal, oferece todo o
dinheiro que tem, quase seis mil liras, além de todo o conteúdo de sua
mala. Perguntam por quanto tempo ele ficaria fora. Ele desconversa e o
homem conta, displicentemente, que há pessoas que deixam os cães ali e
não voltam e que, nesses casos, colocam os cães na rua. Umberto olha em
torno, vê a condição em que se encontram os outros cães e desiste de
deixar Flike ali.
Segue para um parque onde várias crianças e outros cães brincam.
Uma criança que já conhecia dali Umberto e Flike se aproxima. Umberto
oferece o cão à menina, entretanto a babá da criança não permite que ela
fique com ele. Flike se afasta para brincar com outras crianças e Umberto,
com o semblante desolado, se vira e segue em direção aos trilhos do trem.
Ao perceber que Flike o segue, tenta em vão se esconder ao lado de uma
ponte, mas o cãozinho o encontra. Umberto pega Flike no colo e segue
com ele até os trilhos, com o intento de se jogar, junto com o cão, na frente
do trem. Quando o trem se aproxima, no entanto, Flike fica inquieto com
o som do trem e se solta dos braços de Umberto. O trem passa rente ao
corpo de Umberto, que cobre o rosto em desespero gritando “Flike!”.
Quando o trem termina de passar, Umberto se vira procurando Flike, que
estava sentado ao longe, na entrada do parque. Ele o chama e tenta se
aproximar. O cão, claramente desconfiado, não aceita de pronto a
aproximação de Umberto. Aos poucos, pegando uma pinha ao chão e
jogando para Flike brincar, Umberto vai se aproximando novamente de
seu parceiro. Em uma tomada panorâmica, Umberto e Flike seguem
brincando pelas alamedas do parque. Final da película.
Elementos de análise: toda a sequência de cenas é composta por
um desespero lírico. Entretanto, a dor de Umberto não é atenuada pela
comicidade possível das situações apresentadas. Aqui, como uma
característica do neorrealismo cinematográfico italiano, há uma negação
do final trágico como abertura à continuidade da ação no tempo e no
espaço. Não há um final feliz ou mesmo um final em si mesmo. Umberto
e Flike seguem caminhando e seus destinos seguem incertos.
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Há, ainda, certo ar de inocência e ingenuidade quase pueris nas
ações de Umberto – pela presença do brincar, pelo afeto entre ele o Flike
–, que conferem à película características clownescas. A estética clown,
no entanto, como possibilidade de crítica à miséria e à vulnerabilidade
humanas, se configura com e para além da caracterização do clown.
Também em Umberto D., se mantém a tensão entre forma e conteúdo,
entre aspectos da fantasia e da realidade, como possibilidade de, no
contato com o que causa sofrimento, abrir brechas para que um mundo
melhor se estabeleça.
Figura 25: aguardando o trem para se matar

Fonte: captura de tela – filme Umberto D. (Umberto D – De Sica, 1952).
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Figura 26: cena final de Umberto D.

Fonte: captura de tela – filme Umberto D. (Umberto D – De Sica, 1952).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao tomar como objeto, nesta pesquisa, a configuração da estética
clown no cinema, buscou-se lançar alguma luz sobre os escombros
produzidos pela indústria cultural, para deles extrair algo que remetesse
às possibilidades de experiência. Ainda que se possa admitir o
embotamento dos sentidos, nesse movimento investigativo, intentou-se
encontrar elementos que, uma vez mantida a tensão entre forma e
conteúdo, pudessem subsidiar algo de resistência frente ao que causa
sofrimento. Algo que ao menos lembre, como uma promessa, o que
poderia ser proporcionado pela experiência estética – estremecimento
diante da realidade e vislumbre de dias melhores, movimento este que
perpassa a interioridade e a exterioridade, como uma recordação do não
realizado e como tarefa política diante da realidade social.
Para tanto, realizou-se, aqui, em dois momentos, um movimento
de entendimento do que seria a estética clown e de como ela poderia se
consolidar no cinema. O primeiro momento compreendeu um movimento
teórico de configuração dessa estética – por meio da caracterização do
clown e tendo como fio condutor a comicidade e a relação dialética entre
fantasia e realidade – e como ela se circunscreve à forma fílmica. O
segundo momento tangencia essa compreensão na análise das
características da estética clown em alguns filmes do neorrealismo
cinematográfico italiano. No primeiro momento, por meio da
caracterização do clown, alguns elementos que compõem essa figura e
que remetem à comicidade crítica puderam ser elencados: o exagero, o
absurdo, a subversão e a transgressão. A esses elementos, alia-se a tensão
entre a fantasia e a realidade e, nisso, abre-se espaço para que a crítica aos
aspectos da realidade que causam sofrimento se desvele. Esse elemento
da crítica, que está contida na estética clown como possibilidade de
resistência, orientou a análise dos filmes selecionados no segundo
momento da pesquisa.
A partir da análise, ainda que de fragmentos, de filmes
neorrealistas, foi possível depreender que, na contraposição entre
realidade e fantasia e por meio de alguns elementos de comicidade ligados
à figura do clown – tais como o exagero na caracterização e na maneira
como a realidade é retratada, a presença do desvario na condução de
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algumas sequências, a subversão de valores na exposição dos argumentos
dos filmes, bem como a transgressão de normas sociais e estéticas já
estabelecidas – podem subsidiar um movimento de crítica e resistência
frente aos sofrimentos desnecessários. Nesse sentido, vale retomar o
argumento de Kracauer (1926/2000) acerca da figura clownesca,
personificada em Chaplin: representação de um possível sumidouro, no
qual o desespero e a miséria da humanidade, em sua absurdidade, são
absorvidos e podem voltar, revestidos de diferentes cores, trazendo,
talvez, vestígios de uma outra/nova realidade. No movimento do clown é
que se consolida essa estética que, no contato com a realidade, parece
deixar rastros das possibilidades de realização do indivíduo.
Outros aspectos da estética clown encontrados na construção dos
filmes analisados, sem que fizessem uma referência explícita ao clown,
estão presentes na estrutura formal dessas películas, na escolha de planos,
na fotografia, na precariedade técnica e mesmo na exposição de situações
que atuam como contrapontos cômicos às situações de miséria e barbárie
– pano de fundo dos filmes analisados. No tensionamento entre os
conteúdos sociais e a forma estética, é possível vislumbrar, no cerne da
crítica que a estética clown condensa, um caminho, ainda que sinuoso e,
talvez justamente por isso, lembre aos homens a tarefa necessária para a
superação das condições que causam sofrimento.
Desse modo, no movimento empreendido para pensar a estética
clown no cinema, surgem algumas iluminações e, junto a elas, alguns
questionamentos que não devem, por respeito ao objeto, ser ignorados.
Ainda que se eleja uma forma estética como possibilidade de crítica à
barbárie, não é possível negar que, mesmo que tais elementos estejam
presentes na forma fílmica, quando há uma síntese ou um apaziguamento
com os aspectos da realidade que propiciam o sofrimento, perde-se
qualquer possibilidade de resistência. E o clown, como figura cômica que
fundamenta essa estética, pode condensar em si esse duplo caráter:
resistência e adaptação. Do mesmo modo que, uma vez que são escassas
as possibilidades de experiência diante de um produto cultural
impregnado, desde sua origem, pelos ditames da sociedade industrial,
pode ser precipitado indicar ao certo os efeitos da estética clown sobre o
espectador de cinema. Entretanto, frente ao que pôde ser analisado, não é
possível negar – como potencialidade, como promessa – que essa estética,
quando mantém a tensão entre forma e conteúdo, pode propiciar uma
abertura à experiência.
O que pode propiciar a experiência passa pela relação entre
fantasia e realidade – e, no neorrealismo italiano, tal relação é destacada
pelos conteúdos da realidade social que se contrapõem aos elementos da
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fantasia, tanto aqueles que são próprios do fazer cinematográfico quanto
os que se dão pelas inserções da fantasia nos conteúdos tratados nos
filmes e em sua recepção. Os momentos mimético e expressivo são
constituintes da fantasia, tanto no processo de composição dos filmes
quanto em sua recepção. E, nos filmes aqui analisados, esses momentos
parecem conter as marcas, as cicatrizes, do que poderia, em outras
condições, constituir a individuação.
Ora, a fantasia pode ser tomada como fuga em dois sentidos,
retomando Adorno (1970/1985): como possibilidade de transcender a
realidade ou como movimento de tatear a história subterrânea que se
inscreve como sofrimento injustificado. Nesse duplo movimento, a
fantasia como fuga também se configura como elemento formativo,
conquanto não se converta em mera autoconservação, em mera adaptação
ao sofrimento. Assim, quando resguardados os momentos miméticos e
expressivos, a abertura à transcendência e ao contato com a realidade,
contidos no movimento da fantasia, podem iluminar possíveis brechas
para que, em meio aos escombros, a experiência estética se realize.
Se a estética clown no cinema é mediada pelo movimento da
fantasia, é possível depreender que, no contato com tal estética, seja
possível aventar que algo da formação cultural possa ser preservado e que
aspectos de um pensamento crítico possam se consubstanciar –
movimento que passa, necessariamente, pela reflexão crítica sobre o
princípio de barbárie que ainda se mantém na cultura, uma vez que a
formação se converteu em semiformação (ADORNO, 1959/2004). Por
meio da fantasia no cinema, são preenchidas as lacunas diante dos
fragmentos da representação da realidade para, assim, abrir espaço para
ir além das lacunas e, nisso, subsidiar também o movimento do
pensamento crítico como forma de resistência à barbárie – a fantasia tem
como base a realidade, o que não foi possível realizar historicamente na
realidade, e é justamente aí que reside sua potencialidade para transcender
esta mesma realidade.
Nos filmes do neorrealismo italiano aqui analisados, esse
movimento da fantasia, como possibilidade de crítica e resistência,
parece, por vezes, ser resguardado. Nesse sentido, talvez, no contato com
esses filmes, possa ser acionada a fantasia como algo próximo ao que
Adorno (1930/2010) nomeou, em seu programa de pensamento, como
“fantasia exata”. Ainda que tal aproximação, pelo recorte de análise aqui
realizado, possa parecer, de algum modo, precipitada, há indícios de que,
tanto no que concerne à construção da obra fílmica quanto no que tais
obras podem suscitar como possibilidade de experiência: no movimento
do pensamento, mediado pela fantasia, uma fantasia exata, pode estar
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presente – ainda que tal aspecto mereça melhores aprofundamentos.
Mesmo assim, no neorrealismo italiano, talvez seja possível encontrar na
contraposição (negação com resistência) a uma realidade empírica,
indícios para outra realidade que se concretiza por meio da estética clown.
Talvez, alguns filmes do neorrealismo italiano tragam um contato com a
realidade na crítica acolhida pelo fundamento cômico, que se move, na
transversalidade entre estar dentro e fora, como exercício da fantasia
exata na forma fílmica proporcionada pela experiência com uma estética
clown.
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