
IMAGENS DA CRIANÇA ENCLAUSURADA: AUTORIA E CRIAÇÃO NO UNIVERSO 
CINEMATOGRÁFICO 
Fabiana de Amorim Marcello – ULBRA  
Agência Financiadora: CNPq 
 

Neste trabalho, apresento algumas teorizações clássicas do campo do cinema acerca do 

conceito ambíguo de “política dos autores” [politique des auteurs], desenvolvido na França 

especialmente nos anos 50 e 60, e que tinha como meta o fortalecimento da categoria diretor-

autor. No entanto, ao invés de tomar o conceito originalmente proposto pelo conjunto de 

críticos do célebre Cahiers du Cinéma, interessa-me problematizá-lo a partir das 

contribuições de Michel Foucault sobre as categorias de “obra” e de “autoria” – especialmente 

aquelas desenvolvidas no célebre texto “O que é um autor?” (2001). Faço esse exercício na 

medida em que o objetivo principal aqui é analisar de que maneira certos diretores de cinema 

constituem, em suas imagens, novos elementos para pensar a criança.  

Ao privilegiar tal noção – de autoria no cinema – dou ênfase a uma característica 

básica que pesquisas do campo da educação que se propõem a estudar o cinema (e 

poderíamos dizer, a mídia, de forma geral), devem levar em conta: embrenhar-se no domínio, 

na linguagem e nas problematizações do campo escolhido. Melhor dizendo, penso que no 

momento em que o campo da educação cruza-se com o do cinema (ou da televisão, do jornal, 

das revistas), há que se considerar, mesmo que minimamente, a organização própria do meio 

selecionado para estudo e pesquisa, as discussões específicas desse meio, enfim, o conjunto 

de sistematizações mais amplas que aquele outro campo de estudo que serve de foco para o 

cruzamento com a educação nos propõe. 

Assim, primeiramente, situo o conceito de politique des auteurs, mostrando alguns 

aspectos do surgimento dessa política – e de seus desdobramentos – tanto para as teorias do 

cinema, como para o próprio movimento de análise fílmica. Faço esta articulação não no 

sentido de adotar a vertente da politique, mas suspendendo e revendo algumas de suas 

discussões, a partir de conceitos propostos por Michel Foucault. Em seguida, discuto os 

filmes Vítimas da tormenta (1946), de Vittorio de Sica e Pixote (1981), de Hector Babenco, a 

fim de apresentar alguns elementos de análise de imagens que nos permitem pensar acerca do 

processo de criação – ou, no caso, de assinatura – que certos diretores empreendem ao tratar 

da imagem da criança no cinema. Busco, assim, descrever as bases sobre quais, tendo como 

tema a criança enclausurada, a criança dita “delinqüente”, Babenco e De Sica sustentam a 

imagem para além da mera denúncia ou da redução domesticada de conflitos sociais e 

históricos. 
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A politique des auteurs e a problemática dos conceitos de autoria e de obra no cinema  

 

Palavra de ordem. Prática de afirmação. Método de análise. Promoção teórica e 

militante da categoria de diretor-autor. “Uma certa tendência do cinema francês”, como 

sugere o título de um artigo de François Truffaut. A expressão politique des auteurs, 

desenvolvida especialmente pelos críticos e jovens cineastas franceses pouco antes (e mesmo 

paralelamente) do (ao) boom da Nouvelle Vague (décadas de 50 e 60), teve suas linhas 

traçadas inicialmente por Truffaut, a partir de um texto publicado em 1954, no famoso 

periódico Cahiers du Cinéma e intitulado “Aimer Friz Lang”. De forma ainda embrionária, 

lançava-se ali uma parte das idéias da politique, posteriormente concretizada e “batizada” no 

artigo escrito pouco mais de meio ano depois, e pelo mesmo autor, com o título “Sir Abel 

Gance” (1954), na revista Arts.  

Em relação às motivações históricas para o surgimento desta política, interessa 

assinalar dois pontos essenciais: primeiro, que ela significava um movimento contra um 

período de estagnação da cinematografia francesa, o que dificultava a visibilidade e mesmo o 

surgimento de novos diretores e, segundo, que ela serviu de mote, de uma espécie de ante-sala 

para ações efetivamente criativas no âmbito desta arte, naquele País. No entanto, é inegável 

que suas diretrizes e discussões trouxeram, com isso, conseqüências que até hoje persistem 

em relação às categorias de diretor e de obra (conjunto de filmes). 

Inicialmente, vale destacar que a “política dos autores” é definida por seus próprios 

organizadores como “perigosa”, justamente porque “seus critérios são difíceis de formular” 

(BAZIN, 2001, p. 114). É sabido que tanto a afirmação da categoria de autor promovida pela 

politique, quanto a da categoria de obra, não eram feitas sem questionamentos. Tratava-se, de 

fato, de duas discussões inseparáveis. Assim, tomando a obra como um todo, a tendência era 

definir erros e acertos de um diretor como momentos inseparáveis de um (mesmo) processo – 

embora seja importante sublinhar que “erros” e “acertos” eram geralmente aqueles apontados 

por este ou aquele crítico, especialmente do próprio Cahiers.  

Importava, politicamente, desconstruir as bases que fortaleciam a crítica de filmes 

“maiores” ou “menores” ou, talvez mais importante, tratava-se de combater julgamentos e 

valorações quanto ao “conteúdo” de um filme e, com isso, a hierarquização entre “bons” e 

“maus” temas (BAECQUE, 2001). Não mais uma “desculpa” em relação às condições 

econômicas, políticas, técnicas e históricas na realização de um filme, mas a crença em uma 

assertiva primeira: a de que um filme “se parece sempre com aquele que assina sua direção 
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ou, no pior dos casos, [...] estaríamos diante de um cavalheiro que dirigiu os atores, não 

colaborou com o roteiro e não decidiu quanto às tomadas” (TRUFFAUT, 2005, p. 13). O 

diretor é, portanto, aquele que escolhe e que, exatamente por isso, “não tem o direito de se 

queixar” (Ibidem). 

No caso deste trabalho, interessa-me discutir o conceito de autoria, tendo como mote a 

“política dos autores”, pois ela foi um marco na história do cinema. Contudo, menos do que 

simplesmente adotá-la, pretendo proceder em direção à sua problematização, mais 

especificamente, em torno da problematização dos conceitos de autor e de obra. Faço este 

exercício baseada, sobretudo, na leitura de Foucault.  

E quanto a isso, o filósofo é bastante claro: “a noção de autor constitui o momento 

forte da individualização na história das idéias, dos conhecimentos, das literaturas, na história 

da filosofia também, e na das ciências” (FOUCAULT, 2001, p. 267). O que intriga Foucault e 

o que o faz debruçar-se sobre essas noções é a relação do autor com a obra ou “a maneira com 

que o texto aponta para essa figura que lhe é exterior e anterior, pelo menos aparentemente” 

(Ibidem). Como se pode observar, a grande crítica foucaultiana dirige-se para a noção de 

unidade, seja ela autor, obra, autoria, e mesmo livro (e, por que não dizer aqui?, filme). Ao 

sistematizar a discussão, sobretudo, no texto “O que é um autor?” – resultado da palestra 

proferida na Sociedade Francesa de Filosofia, em 1969 –, Foucault retoma o trabalho já 

iniciado em As palavras e as coisas e mesmo em A arqueologia do saber, este último lançado 

meses depois de sua conferência. Autor, obra, livro: unidades sempre variáveis e relativas, 

jamais imediatas, certas ou homogêneas (FOUCAULT, 2000). Ao fazer isso, nos convida, a 

um só tempo, a suspendê-las e a “sacudir a quietude com a qual as aceitamos” (Ibidem, p. 29).  

Ora, a crítica que Foucault faz à categoria de obra é “como definir uma obra entre os 

milhões de vestígios deixados por alguém?”. Ainda assim, penso que a questão da definição 

de obra, no caso do cinema, pode nos levar a um outro problema, que é de ligá-la a um dito 

“fato histórico” ou “período” (noção igualmente questionável, embora quase sempre presente 

no campo de uma arte): o neorealismo, o Cinema Novo, o expressionismo, ou, ainda, “o” 

cinema russo, “o” cinema italiano, e tantos outros – numa relação causa-consequência. Tais 

divisores suscitarão, por certo, dificuldades de apreensão do mesmo modo que a de “obra” e 

de “autor”.  

Assim, a proposta que faço é a de descrever elementos da imagem e da relação com a 

criança que ela torna visível, porém “não em referência à interioridade de um pensamento ou 

de um sujeito”, mas de acordo com a dissolução de uma “exterioridade” (FOUCAULT, 2000, 

p. 144). O nome próprio (e, da mesma forma, o nome do autor) tem outras funções além das 
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indicativas: “ele é mais do que uma indicação, um gesto, um dedo apontado o alguém: em 

uma certa medida, é o equivalente a uma descrição” (Idem, 2001, p. 272). Portanto, ao 

designar uma intencionalidade, a afirmação do nome próprio propõe, igualmente, uma 

positividade. Ao supor uma anterioridade, nele incide uma produtividade.  

“Autor” como noção que não é soberana, mas que exerce, em determinados campos 

discursivos, uma função, função-autor. Ou seja, o que Foucault contesta e mesmo rejeita é 

justamente aquilo que a politique afirma: a possibilidade de tomar esta função como espaço já 

preenchido e não como variável, contigente e, acima de tudo, vazio. Ao reunir essas questões 

entre os filmes não me interessa estabelecer um “isomorfismo entre nome de autor e nome 

próprio” (MIRANDA e CASCAIS, 1992, p. 21). Ao selecionar os filmes de um diretor-autor, 

e conjugá-los com outros, de outros diretores (também autores), afasto-me da pretensão de 

estabelecer “um instrumento de classificação de textos [ou de filmes] e um protocolo de 

relação entre eles (Ibidem). Faço-o pois não pretendo tomar o conjunto da obra, por exemplo, 

de Babenco e compará-la, mensurá-la, valorá-la em função do conjunto da obra de, por 

exemplo, De Sica. Ao delinear esses contornos, ao narrar as escolhas específicas desses 

diretores em relação às imagens que nos são oferecidas, minha intenção é a de fazer com que 

elas (as imagens) refiram-se a si próprias e, no máximo, à forma como estabelecem certa e 

relativa relação com uma outra. Jamais, portanto, aprisoná-las a uma interioridade (relação 

com outras obras deste mesmo diretor), nem com uma exterioridade manifesta (a imagem é 

esta e só poderia ser esta porque é de De Sica). 

 Permito-me este movimento, pois certificar as regras da instauração de uma função-

autor, como diz Foucault, “não significa (...) dizer que o autor não existe” (FOUCAULT, 

2001, p. 294). Exatamente por isso é que podemos pensar num diretor-autor. Bem, mas se o 

diretor-autor existe, sob que bases podemos traçá-lo aqui, no caso do cinema? Assim como 

Rosa Fischer – quando escreve sobre a produção de textos acadêmicos ou sobre aquilo que 

nos move (ou não) a construí-los – acredito que há filmes que portam algo como uma 

assinatura. Uma assinatura que tem menos a ver com a possessão de um texto e mais com um 

relativo apagamento do autor; ali há algo a mais que o mero “eu”, do que mera pessoalidade, 

mas que tem a ver, sobretudo, com “a paixão daquele que cria” (FISCHER, 2005, p. 117, 

grifos meus); tem a ver menos com instauração de verdades e mais com meras (e potentes) 

vibrações; menos com o reconhecimento e reafirmação do mesmo do que com seu 

esvaziamento; menos com assepsia e mais com aquilo “que nos mobiliza e nos faz tremer a 

voz, as vísceras, o olhar” (Ibidem, p. 122). Trata-se de falar sobre (ou de filmes de) diretores-

autores e de uma assinatura que os envolve; porém uma assinatura cujo princípio não tem a 
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ver com uma categorização fixa, mas com a possibilidade de encontrar ali, naquele espaço 

imagético, as fendas de sua dispersão. 

Ora, se o próprio Foucault (2004) se debruçou sobre textos de Sêneca, Sócrates, 

Platão, Epicuro, não foi para ali reunir ditos e emergir uma categoria fixa de autor. As leituras 

refinadíssimas e rigorosas dos textos clássicos não lhe serviram para definir e apostar na 

essencialidade do conceito de “obra” deste ou daquele filósofo. Mas, acima de tudo, foi 

porque Foucault estava interessado em como foram tramadas as relações entre sujeito e 

verdade, no Ocidente (2004). Ou, em como o sujeito foi estabelecido (e estabeleceu-se) como 

objeto de conhecimento e de cuidado e, acima de tudo, como conhecimento e cuidado de si. 

Epiméleia heautoû como ponto de partida: “cuidado de si mesmo, o fato de ocupar-se consigo 

mesmo, de preocupar-se consigo” (Ibidem, p. 4). Para o filósofo, interessava nesses textos a 

construção de uma vida, de uma ética de vida, na qual estavam em jogo práticas de si, 

exercícios de resistência, de abstinência, de conversão e, igualmente, “treinamentos em forma 

de pensamento e pelo pensamento” (Idem, 1997, p. 130).  

Obviamente, não estamos falando aqui de práticas de si, e não estamos falando de 

conversão, mas estamos falando de um mesmo movimento, qual seja, o da construção ética 

(de si, da imagem) e, com isso, o do convite para pensarmos diferentemente. Num nível muito 

mais modesto, reúno aqui as figuras de diretor-autor e de filme num sentido semelhante, qual 

seja, o de mostrar de que maneira o processo de criação da imagem da criança pode nos 

mostrar formas diferenciadas de pensar e agir politicamente, já que lidar com a construção da 

imagem é lidar com uma construção ética. 

 

Frestas de humanidade em Pixote e Vítimas da tormenta 

 

Penso que sofremos de uma ilusão comum quando se trata de análises fílmicas: 

acreditar que uma “boa” análise é aquela que se carrega de todos os detalhes exteriores ao 

filme, situando-o, entornando-o, completando-o. Sabemos, por exemplo, que Fernando 

Ramos da Silva (o Pixote) foi morto seis anos depois da estréia do filme, vítima da violência 

urbana da qual foi, no filme (e talvez fora dele), protagonista; ou que o célebre filme Os 

Incompreendidos, de Truffaut, era para ser originalmente um média-metragem (um dos tantos 

que o diretor realizou), que seu personagem principal, Antoine Doinel, nada mais era que seu 

alter ego. E daí poderíamos citar infinitos sabe-se, diz-se, murmúrios anônimos, que 

tangenciam grande parte das obras fílmicas, em especial, as ditas “clássicas”. A falsa ilusão a 

que me refiro diz respeito à apreensão sedenta de um “todo” que, simplesmente, é impossível 
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capturar. Ao almejar esse “todo”, um conjunto que envolveria anotações, discussões, 

relevâncias (sempre contingentes), contextos políticos, sociais, culturais, emocionais da 

época, do autor, de seus pares, de sua família, etc, almejaríamos, sim, o “sagrado” de uma 

obra e/ou de autor, bem como daquilo que dela e/ou dele, supostamente, faria parte – e é 

justamente contra isso que argumento.  

O que é um filme? É aquele artefato de 90, 110 minutos? As cenas que foram cortadas 

e às quais temos acesso pelos chamados “extras” de um DVD fazem parte do filme? Os 

diálogos e entrevistas explicativas, elucidativas de um autor, dos atores, dos produtores, dos 

roteiristas devem ser incorporados na análise de um filme? Os bastidores, os romances hors 

image entre diretor e atriz, entre atores – e que tornaram possível aquela cena mais “verídica”, 

aquele olhar mais “genuíno” – interessam para o entendimento dessa unidade “filme”? Ao 

contrário das perguntas que suscito, penso que a análise de um filme se faz pelo que se “tem”, 

por mais modesto e mundano que isso seja: pelas relações que podemos estabelecer entre e a 

partir de uma materialidade específica e delimitável a que, convencionalmente, chamamos 

filme. Isso não quer dizer que possamos simplesmente adotar uma regra segundo a qual os 

filmes, na qualidade de objetos de análise, simplesmente se equivaleriam, democraticamente; 

ou que seriam “tudo a mesma coisa”.  

No entanto, interessa-me a análise de uma superfície sensível, em suas duas acepções: 

interessa-me considerar o filme como artefato que mobiliza de uma forma ou de outra, que 

nos traz o olhar sobre e da criança, sem explicações, sem determinismos, sem influências, sem 

buscas acirradas de interpretações pretensamente totalizadoras; e interessa-me essa e somente 

essa superfície frágil, mas também vigorosa e por vezes violenta do filme (película luminosa), 

em sua qualidade de unidade imagética, devidamente “assinada”. Busco situar-me sobre essa 

unidade material, levando em conta alguns de seus contornos (sobretudo históricos e 

característicos de uma arte), mas sem a pretensão de seguir rastros e pistas em busca de uma 

totalidade ilusória.  

Nos filmes aqui selecionados, observamos, de imediato, uma característica básica: o 

limite entre adulto e criança parece ser banalizado e completamente rachado a nossos olhos. 

Talvez algo que, hoje, possa até parecer trivial, mas nos filmes datados de 1946, no âmbito 

italiano, e no Brasil de 1981, tal característica operava como diferentes perspectivas de tratar 

a criança. Ou seja, em Pixote, a criança que vende cocaína, que a consome, que rouba, que 

mata, que acompanha de forma natural tanto o filme de ação da TV quanto a cena de estupro à 

sua frente, entende que tornar-se adulto é atingir tão-somente os dezoito anos, pois, aí sim, diz 

Pixote, “a barra vai pesar”. Da mesma forma, em Vítimas da tormenta, o diálogo entre o 
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diretor do reformatório e seu assistente vai nessa direção. O assistente fala ao diretor a 

respeito da situação pela qual passa a instituição e, por sua vez, os meninos ali abrigados:  

 

Muitos deles estão presos há meses, sem previsão de saída, não por conta de uma 
sentença, mas por conta da falta dela”. O diretor do reformatório, então, lhe diz: “Se 
você lesse as estatísticas, saberia que, comparado a 1936, o crime aumentou 60%. 
Os juízes devem estar cheios de trabalho”. O assistente insiste: “Eu sei. Mas se trata 
de meninos”. E o diretor finaliza: “Meninos? Assalto à mão armada, arrombamento, 
roubo, latrocínio? O que fazer para puni-los? Jantar sem sobremesa?.  

 

Impossível não lembrar de um diálogo semelhante, apresentado no filme Cidade de 

Deus, de Fernando Meirelles, no qual a criança vai ao barraco do traficante e lhe pede uma 

arma para, assim, poder participar da “guerra” entre quadrilhas que se aproximava. O 

traficante rapidamente tenta desmontar o “impensável” pedido do menino, alegando: “Que 

arma, o quê? Você é uma criança!”, a que ele responde: “Já fumei, já cheirei, já matei, já 

roubei. Sou bicho-homem!”.  

Trata-se aqui, visivelmente, de uma assinatura comum que suspende a idéia de criança 

como futuro adulto ou mesmo que desestabiliza a mais óbvia assertiva a respeito da criança 

como guardiã do futuro. Mesmo que por outras vias, a problemática da criança promessa 

ainda nos é dada, mas brutalmente invertida, para que possamos ver outra coisa, talvez sua 

própria resistência.  

Um dos elementos mobilizadores do filme Pixote é justamente a oscilação proposta 

por Babenco, entre o aparente universo genuíno da criança e sua imersão no mais cruel dos 

mundos, aquele dos “menores”, no Brasil. Como é o caso do primeiro assalto feito com a 

gangue recém formada (Pixote, Dito, Lilica e Sueli), em meio à cena da prostituta que atrai o 

cliente para uma emboscada: os três menores surgem por detrás de uma cortina, prontos para 

efetivar o assalto. A tensão provocada pelo close no rosto dos três, porém sem deixar de 

mostrar as armas que cada um tinha em mãos, é quebrada pela careta de Pixote, feita como se 

estivesse apenas respondendo a uma malcriação. Em seguida, após o assalto realizado com 

sucesso, o prêmio: a janta num simples botequim. Pixote, contudo, pensa na sobremesa: um 

grande sorvete de chocolate. 

Acompanhamos o encantamento nítido de Pixote por Sueli, por aquela figura feminina 

descontraída, engraçada e beirando, em muitos momentos, o maternal. Talvez então a idéia de 

um menino fugido da (antiga) FEBEM e de uma prostituta fique suspensa, fazendo-nos 

apenas lembrar que ali mais parece estarmos diante da cena do primeiro amor de um aluno 
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por sua professora. O sorriso tímido, a cabeça que abaixa, de vergonha, quando ela pergunta: 

“E aí, quer ser meu machinho?”. 

O que fazem Babenco e De Sica é aquilo que tão bem foi introduzido pelos novos 

cinemas dos anos 60 na América Latina, tal como descrito por Ismail Xavier (1993, p. 116), 

no sentido de que um cinema dito político não se presta somente a tematizar “problemáticas 

candentes da vida social”. Haveria, naquele momento, naquele contexto, que se pensar uma 

nova forma de conduzir os dramas, tendo em vista que “um traço essencial da produção 

considerada como mais mistificadora era justamente o de abordar os ‘problemas candentes’ 

trazendo embutida em sua estrutura uma interpretação redutora, voltada para a reprodução de 

preconceitos e não para o esclarecimento das questões” (Ibidem). Aqui, da mesma forma, não 

há luta entre bem e mal, nem entre mocinhos ou bandidos (por mais que o universo composto 

seja propício para tanto): Pixote não é o herói sobrevivente da vida nas ruas e do descaso 

social, nem mesmo o menino bandido, frio e amargurado pela injustiça; Giuseppe e Pascale 

não se resumem a serem as vítimas a que o título em português os relega, nem tão pouco as 

crianças perigosas descritas pela instituição que os prende. 

Lembremos ainda que o filme Pixote explora, como outros filmes de um período 

posterior à avalanche do Cinema Novo, imagens que pouco circulavam no universo da 

televisão (e, portanto, de menos acesso à maioria da população). “O Brasil que aparecia na 

TV era pacífico” (HAMBURGUER, 2005, p. 199). Nas décadas de 70 e 80, nas quais o 

intuito era a propagação e consolidação da TV, a circulação de imagens estava vinculada ao 

“universo glamoroso das novelas”, bem como às ações governamentais visibilizadas pelo 

telejornal. Mesmo que as obras ditas de ficção envolvessem “casos de crimes e suspense (...) a 

tônica era o romance, em geral via privilegiada de ascensão social (Ibidem, p. 198-199). 

No mesmo período em que, na Rede Globo, assistíamos a Baila Comigo (1980/1981), 

Coração Alado (1981) e Brilhante (1981/1982), Babenco escancara nacionalmente o universo 

das “instituições de seqüestro dos corpos” infanto-juvenis. Numa das seqüências iniciais do 

filme Pixote, acompanhamos a chegada de um grupo de meninos. Ao som de uma televisão, 

lá estão eles, à espera de serem chamados pelo funcionário responsável e, assim, 

encaminhados para outras instituições (uma espécie de delegacia para menores). A chamada 

ali é a simples e fria conferência entre “palavras” e “coisas”: “José Otacílio, 16 anos. Pai: 

Fortunato. Mãe: Julia. Rua 3, Favela Novo Mundo. Confere?”. “João Henrique, 10 anos. Mãe: 

Maria da Costa. Pai desconhecido. Rua Nova fé, sem número, fundos. Confere?”. Porém, 

imediatamente, as “coisas” rejeitam sua designação, sua apreensão fria e direta e protestam: 

“Meu pai morreu [portanto, bem sei, ele não é desconhecido]”. Conferência entre palavras e 
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“coisas”: em sua mesa, o diretor do presídio de Vítimas da tormenta folheia o imenso livro de 

registros dos meninos. A luz ilumina não apenas seu rosto como, para nós, aquilo que ele está 

a escrever: um silêncio desconcertante precede o que vamos ler (e que vai ser escrito). A 

sentença parece chegar até nós por meio das palavras, mas também da música forte ao fundo: 

“Tende a ser violento, perigoso para si e para os outros. Recomendamos solitária”. Ao 

sinalizar a frieza da lógica linear entre palavras e coisas, diretores-autores vêm aqui 

justamente negá-la.  

Pixote olha: olha com estranhamento o amigo homossexual no banho; olha para o céu 

ou para o teto escuro da sala de aula, olha fixo para a professora, olha Sueli com dores pós-

aborto no banheiro, ao lado da tigela de sangue e da agulha de tricô. Nós, igualmente, 

olhamos Pixote, olhamos com os olhos de Pixote ou, talvez, olhamos o olhar mesmo de 

Pixote. Em seus olhos, imagens distorcidas, confusas, resultado da intoxicação pela cola de 

sapateiro. Olhamos também com os olhos de Giuseppe (ou de Pasquale), quando este chega à 

prisão. Estamos, assim como ele, presos e, de dentro do camburão escuro, só enxergamos as 

grades de proteção do veículo e, através dela, o prédio “da tormenta” se aproximando. Em 

ambos os filmes, são os raccords de regard que nos conduzem a ver seja as incertezas 

hipnóticas das imagens, seja seus desconhecidos e amedrontadores recortes. 

O universo das brincadeiras, tão característico da criança, toma aqui outros sentidos. 

Elas incidem sobre o par real e ficção para, num primeiro momento, indicar-nos quase 

linearmente: ora, trata-se apenas de retratar o universo em que as crianças vivem e as cenas a 

que já assistiram. Assim, temos a brincadeira de assalto que impressiona pela veracidade, ou a 

cena de tortura que choca pela riqueza de detalhes. Temos, ainda, a brincadeira que acaba 

porque uma das regras (da brincadeira? Da vida real?) não foi cumprida: no meio do 

“assalto”, o parceiro diz o nome do amigo. “Pô, meu, já disse, não pode dizer meu nome pros 

cara! Assim, não brinco mais!”. Mais do que retratar a realidade da realidade, penso que o 

convite que é feito aqui é também o de tensionar realidade e ficção (o próprio filme, em seu 

conjunto, nos faz permanentemente esse convite): ao mostrar a brincadeira, poderia pretender-

se retratar a realidade, mas a “realidade” com a qual estamos lidando é a própria brincadeira. 

Se em Pixote temos um roteiro horizontalizado (no sentido de cenas que se sucedem e 

que, geralmente, têm o menino como protagonista), em Vitimas da Tormenta temos um 

roteiro, digamos, verticalizado (temos a história de dois meninos, que, num certo momento, se 

separam e passam a ocupar, cada uma delas, dois espaços – simultâneos e não separáveis – da 

narrativa). E é justamente em função disso que passamos o filme inteiro, talvez, 

“angustiados”, pois trata-se de uma história dobrada e desdobrada em mal-entendidos. A 
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prisão de Giuseppe e Pasquale é um mal-entendido (pelo menos, para eles); as desavenças 

entre os dois, dentre várias que ocorrem durante o filme, são frutos de sucessivos mal-

entendidos; a morte trágica, talvez o momento em que os espaços voltam a se encontrar, ao 

final do filme, é um acidente. E é nesse ponto que as imagens nos tocam ainda mais: porque, 

como espectadores, somos colocados na posição de testemunhas das falas e dos gestos dos 

dois meninos, ora de um pólo, ora de outro; testemunhas, portanto, impotentes, de que tudo 

não se passa de um grande engano.  

A morte é o que caracteriza o final de ambos os filmes. As seqüências, tanto em um 

quanto em outro, são dramáticas justamente por aquilo que têm em comum: as crianças são, 

elas mesmas, assassinas de seus parceiros. No filme de Babenco, Pixote defende-se, ou talvez 

tente defender Dito e, ao fazer isso, erra o tiro e acerta o amigo. Em Vítimas da Tormenta, a 

morte do amigo, ou melhor, o assassinato igualmente acidental do amigo, acaba por coroar a 

tragédia completa. Se em Pixote a cena se dá em meio a um quarto sujo, em Vítimas da 

tormenta ocorre em meio a uma montagem onírica, que combina o cavalo branco, um bosque, 

uma ponte de pedra e um riacho. Contudo, o sentimento que temos, seja no quarto vetusto ou 

na paisagem sombriamente frugal, é semelhante: mata-se, por acidente, a via do sentimento, a 

ligação, o pouco daquilo que de concretamente sensível aquelas crianças têm. Mata-se, em 

oposição às frias lógicas do encarceramento infanto-juvenil e do descaso geral pelos ditos 

“menores”, os elos mais genuínos de amizade e de lealdade que entre si elas estabelecem. E é 

exatamente por isso que, a um só tempo, isso nos toca e nos horroriza. 

Contudo, se no filme de De Sica esta cena marca o final do filme, no de Babenco ela 

lhe é apenas um indicativo. É a ante-sala de uma das seqüências mais marcantes do filme. O 

último diálogo entre Pixote e Sueli é marcado pelo passado-presente. De início, mais direto, 

fala-se aqui de uma criança querer, tão cedo, esquecer o seu passado: “Não fala mais nisso!”, 

referindo-se à insistência de Sueli ao lembrar, com pesar, da morte de Dito. Em seguida, 

vemos o grande rosto em close de Pixote, assistindo à televisão (num enquadramento que 

mostra o rosto do menino em primeiro plano, sentado à beira da cama e, ao fundo, Sueli, 

deitada, com um copo de uísque nas mãos, o que faz com que Pixote converse com Sueli de 

costas para ela). É, desta maneira, “colado” a nós, que vemos o menino vomitar. Sueli vem até 

ele, abraça-o, limpa o menino com as mãos. No plano seguinte, temos a cama e o casal ao 

centro. Sueli pega o menino como a um bebê e, ele, como um bebê, vai literalmente à procura 

do seio da “mãe”. Uma mãe que, de início acolhe, dá o seio exatamente como uma mãe dá a 

seu filho, para, logo em seguida, rejeitá-lo violentamente, atirá-lo longe e gritar em seus 
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ouvidos (apesar da resistência do menino, que tenta esconder a cabeça entre as mãos): “Eu 

não sou sua mãe! Eu não quero filho! Eu odeio crianças!”. 

O processo de assinatura do qual falo atravessa, por inteiro, o final dos filmes. Nem 

em Pixote, nem Vítimas da tormenta há finais felizes; nem em um, nem no outro, o menor 

delinqüente converte-se em adulto do tipo escritor de best-sellers sobre “Como venci na vida 

sendo morador de rua (ou engraxate)”. Ao contrário, o que se organizam são construções 

diferenciadas de se abordar as “feridas sociais” – diferenciadas especialmente das soluções 

propostas pelos “produtos de massa”, nos quais a “denúncia das iniqüidades canalizadas para 

uma catarse que, longe de ser ameaçadora, era fator de equilíbrio porque oferecia uma 

expressão domesticada, reconfortadora a determinadas inquietações presentes no seio da 

sociedade” (XAVIER, 1993, p. 116). Não há “soluções malandras”, não há herói redentores. 

Há, no entanto, tensões permanentes: do menino que busca afirmar-se como “adulto” para 

seus “cúmplices”, como daqueles que, separados, são expostos ao limite de si mesmos. Mais 

do que fornecer elementos para a compaixão, as imagens nos fazem cúmplices da instauração 

de um “pathos da tragédia” (Ibidem).  

 

Considerações finais 

 

A partir das discussões entre os conceitos-chave deste texto e daquelas empreendidas 

pelos filmes Pixote e Vítimas da tormenta, busquei assumir, mesmo que temporariamente, a 

definição de diretor-autor como critério de organização. Contudo, a idéia foi a de que esse 

critério não viesse a ser aquele que define sua existência, mas que, justamente, a faz vacilar. 

Assim, o diretor-autor entra aqui em cena não para ser reconhecido, mas para caracterizar 

uma certa variação no modo de pensar a criança. Um fixo, portanto, fadado à morte, 

justamente porque dele se faz outra coisa; “em vez da síntese, a errância do pensamento; em 

vez de autor, o traço da vida (des)fazendo-se” (MIRANDA e CASCAIS, 1992, p. 27). Não se 

tratou, portanto, de agarrar-se a categorias fixas, mas de suspendê-las para que, na abertura 

possível do olhar, elas pudessem nos servir de degraus para a leitura de imagem (uma leitura, 

das tantas possíveis). 

Neste sentido, importou, portanto, menos estabelecer as regras de uma “relação de 

atribuição” (FOUCAULT, 2001, p. 265) do que investigar, a partir de dois filmes específicos, 

a posição do diretor-autor em um campo discursivo mais amplo; um campo discursivo que 

reúne criança, violência e aprisionamentos (da criança, de seu corpo). Busquei mostrar de que 

maneira, antes de apontar para o diretor-autor como elemento exterior ou menos anterior ao 
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filme, entram em jogo elementos que marcam a obra menos como um resultado (derivado de 

combinações e relações específicas) do que como prática, prática discursiva, mas também de 

criação.  

Ao trabalhar com o conceito de autoria, penso que fui tomada pelo desconforto em 

resumir o cinema a uma arte coletiva, mas também por aquele tão bem resumido pela 

pergunta de George Steiner, expresso da seguinte forma: “as teorias desconstrucionistas e 

‘pós-modernas’ estariam subvertendo o [conceito] de ‘criador’” (STEINER 2003, p. 24)? 

Onde fica o espaço para a mais genuína criação quando resumimos tudo a uma espécie de 

suposta assepsia? Foi em função desta pergunta que busquei elaborar outras bases para a 

questão da autoria no cinema. Entendo que o ato de criação no cinema envolve, entre tantos 

elementos, aquele ligados aos processos de composição de personagens, de narrativas, etc., 

mas não sem antes serem compostos também por uma marca, por uma assinatura: uma 

concentração turbulenta, incongruente, no caso deste trabalho, entre a criança que vemos e o 

diretor que a tornou visível; uma assinatura, portanto, impossível de demarcar onde uma 

começa e outro termina; uma assinatura que lida com ausência e com o apagamento de seu 

criador, mas que também é atravessada por elementos singulares que a diferencia de outras 

assinaturas. Ausência, presença; visibilidade e apagamento, pares tido como opostos, mas que 

aqui caracterizam o ato de assinar como contrário à idéia de uma unidade totalizadora: “a obra 

perdura na medida em que carrega consigo as marcas e as cicatrizes vulcânicas deixadas por 

uma incandescência interna e por uma superfície que muitas vezes se destrói a si mesma” 

(STEINER, 2003, p. 236). Obras que perduram por meio das vidas que as atravessam, pela 

escrita que as assina e que, justamente por isso, excedem o “eu” pessoalizado que as criou. 

Talvez seja neste ponto o conceito de invenção no campo do cinema (assim como em 

outras artes) venha a deslocar-se para o âmbito da criação – distinção tão bem trabalhada por 

George Steiner, em sua obra Gramáticas da Criação (2003): “o conceito de ‘criação’ liga-se 

diretamente ao de personagem ou persona” (STEINER, 2003, p. 173).  

Falamos, mais especificamente, de vidas que adquirem existência somente porque 

atadas e tecidas pelos fios de uma “tecnologia da sensibilidade” que lhe é inerente. No 

cinema, as personagens não são mais (ou não são apenas) imagens numa tela; seus 

movimentos não são mais (ou não são apenas) aqueles caracterizados pela montagem; sua dor 

deixa de nos comover somente pela (e com a) música que acompanha a lágrima escorrida: o 

olhar da persona deixa rastros na nossa memória, mesmo depois que o close se desfez. É 

disso, pois, que trata a criação: de uma vida engendrada que supera, que excede seja o 
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momento da criação, seja o filme que a projetou. Uma vida, portanto, sobrevivente e pulsante, 

que atravessa os limites da imagem para fazer-se real. 

As personae colocadas na tela encontram-se no limite entre o real e o ficcional, mas 

não são nem totalmente um, nem totalmente outro. Trata-se de um limite “que não se encontra 

jamais nas coisas nem nos homens, mas na impossível verossimilhança daquilo que está entre 

ambos: encontros, proximidade do mais distante, ocultação absoluta do lugar onde os 

encontramos” (FOUCAULT, 1990, p. 30). Mesmo que pertencente a um universo limite, os 

efeitos produzidos em nós por essas vidas são, por vezes, tão ou mais contundentes do que 

qualquer experiência “vivida”. Cada persona urdida por certos diretores, na qualidade de 

gesto criador, “não precisa de mais de um instante para fazer-se inesquecível (STEINER, 

2003, p. 178). Mesmo tratando-se de vidas fragmentadas, a vitalidade de conjunto expressa 

por essas personae exerce sobre nós um certo domínio, uma relação que não se dá somente no 

momento imediato da sala de cinema ou do sofá da sala, mas igualmente quando Pixote, 

Josué ou Pascale reconquistam sua vida, como num clarão, dias, semanas ou mesmo anos 

depois, inesperadamente, seja em nossas atividades cotidianas mais prosaicas, seja na 

discussão mais apurada com colegas ou amigos.  

Enfim, falamos aqui de “vidas dotadas de uma presença penetrante, que não podemos 

explicar nem justificar por meio de qualquer divagação causal” (STEINER, 2003, p. 178). 

Vidas que não deixam de ser reais, por mais que circunscritas à materialidade da imagem 

cinematográfica. 

De forma axiomática e visceral, é bem possível que sintamos e compartilhemos com 
outras sensibilidades ‘normais’ a reveladora convicção do senso comum de que as 
personae criadas pela literatura e pela arte pertencem a uma ordem de realidade 
diversa da realidade das pessoas, por exemplo, que encontramos no metrô. Isso não 
alterna em nada o fato de que a realidade alternativa da arte possa exercer sobre 
nossas consciências e nossas vidas cotidianas uma pressão que supera prodigamente 
aquilo que definimos como ‘real’ tanto em relação à sua presença tangível, ao seu 
impacto invasivo e à sua capacidade de imprimir-se como memória (STEINER, 
2003, p. 177). 
 

As personae Pixote, Giuseppe e Pascale vibram em nós, mas vibram também num 

tempo. Ultrapassam a língua e a geografia nas quais estão inscritas. Elas excedem a nossa 

existência, a do momento histórico em que tiveram visibilidade e, a um só tempo, aquele que 

a criou e o ator que a interpretou. 
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