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Resumo 

 

O cinema é um espaço privilegiado de plasmação das imagens nacionalizantes. Diante 
disso, nosso artigo se propõe a analisar comparativamente as imagens da nacionalidade 
brasileira produzidas e disseminadas nos documentários realizados durante o Cinema 
Novo e o Cinema na Retomada. Para tanto, escolhemos como corpus de análise os 
seguintes filmes: Garrincha, alegria do povo (1962) de Joaquim Pedro de Andrade, 
Viramundo (1965) de Geraldo Sarno e A Opinião Pública (1967) de Arnaldo Jabor, 
ligados ao Cinema Novo; e Notícias de uma Guerra Particular (1999) de João Moreira 
Salles e Kátia Lund, O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas (2000) de 
Marcelo Luna e Paulo Caldas e À margem da imagem (2003) de Evaldo Mocarzel, 
pertencentes à fase da Retomada.  
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Introdução 

 

Os meios de comunicação de massa, principalmente o cinema e a televisão, são 

no mundo contemporâneo, os principais responsáveis pela construção, desconstrução e 

reforço das imagens identitárias, funcionando como espaços privilegiados de plasmação 

e reconfiguração das imagens nacionalizantes. 

Os documentários realizados na década de 1960, inserido no Cinema Novo e 

notadamente ligados aos movimentos de esquerda, tinham como objetivo principal 

entender a formação do Brasil, bem como tentar definir uma identidade nacional. 

Cineastas como Arnaldo Jabor, Joaquim Pedro de Andrade, Geraldo Sarno viam o 

cinema brasileiro como responsável por “discutir a realidade em seus diversos aspecto-

social, político e cultural” (CARVALHO, 2006, p.291). 
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Esses documentários, de acordo com Ismail Xavier (2001), colocaram em debate 

temas ligados a questão da identidade e da formação brasileira, produzindo imagens do 

Brasil e das diversas manifestações nacionais, a partir de um engajamento político que 

utilizava o cinema como instrumento de transformação da sociedade2.  

Esses filmes, de forma geral, narravam imagens de um Brasil oposto ao 

imaginado pelo Estado, revelando “outros brasis” como o da fome, o da miséria e da 

violência. Para tanto, os documentários produziram “um inventário das questões sociais 

e promoveram uma verdadeira ‘ descoberta do Brasil’, expressão que não é exagero se 

lembrada a escassez de imagens de certas regiões do país na época” (XAVIER, 2001, 

p.27). 

Numa análise comparativa entre os documentários cinemanovistas e os 

documentários realizados no período que se convencionou chamar de Cinema da 

Retomada3, - a partir de 1992 - mesmo inseridos num contexto político-histórico e 

social diferente, percebe-se que esses últimos trouxeram de volta às telas “as temáticas 

sociais e os espaços de ambientação centrais do cinema brasileiro dos anos 60, bem 

como a representação de traços identitários da cultura- carnaval, futebol, candomblé e 

folclore nordestino” (SALVO, 2006, p.2). 

É importante ressaltar que os filmes produzidos a partir década de 1990, ou seja, 

no período da retomada, retratam as contradições de um país que acabara de se 

redemocratizar, recém saído de um processo ditatorial, e embora não tenham as mesmas 

preocupações ideológicas que os cinemanovistas, os diretores da retomada trazem em 

seus filmes questões ligadas à identidade cultural, produzindo a sua maneira, as imagens 

do Brasil. (NAGIB, 2002). Mesmo diante das diferenças sócio-culturais, um paralelo 

entre o Cinema Novo o Cinema da Retomada torna evidente a busca de ambos em 

discutir e debater a realidade nacional, embora o primeiro traga a marca da utopia e do 

espírito coletivo, enquanto o segundo, a do individualismo e de um certo ceticismo, que 

caracterizam a contemporaneidade.4 

                                                        
2 Ver Maria do Socorro Carvalho, “Cinema Novo brasileiro”. in: MASCARELLO, Fernando (Org.). 
História do cinema mundial. Campinas: Papirus, 2006 
3 De acordo com Lucia Nagib a “expressão ‘retomada’, que ressoa como um boom ou um ‘movimento’ 
cinematográfico, está longe de alcançar unanimidade mesmo entre seus participantes. Para alguns, o que 
houve foi apenas uma breve interrupção da atividade cinematográfica com o fechamento da Embrafilme, 
a seguir reiniciada com o rateio dos próprios recursos da produtora extinta, através do Prêmio Resgate do 
Cinema Brasileiro” ( 2002, p.13). 
4 Nagib trabalha bem essa questão em seu livro A utopia no cinema brasileiro: matrizes, nostalgia, 
distopias.  São Paulo: CoscacNaify. 2006, no qual analisa as aproximações e distanciamentos entre os 
períodos do Cinema Novo e o da Retomada, apontando questões ligadas à linguagem e a representação da 



Tal afirmação pode ser percebida se analisarmos boa parte dos filmes 

produzidos no período do Cinema Novo e no Cinema da Retomada, os quais buscavam 

diagnosticar as graves contradições do país, através de filmes críticos sobre a realidade 

social do Brasil, produzindo imagens do povo e da própria nação brasileira empenhados 

em estampar o processo de hierarquização e exclusão vigente na sociedade brasileira. 

 
 

I- As imagens da Nação 

 

As representações das nações estão intimamente ligadas ao trabalho simbólico 

dos veículos de comunicação. Os meios de comunicação de massa “narram” o país de 

diversas formas, seja na tentativa de reforçar imagens canonicamente consagradas, seja 

na de ressignificar estereótipos, produzindo imagens que vão na contramão das 

“imaginadas” oficialmente. 

Segundo Benedict Anderson, toda nação é fabricada simbolicamente de maneira 

homogênea, e é justamente por meio da forma de narrá-la que ela é construída. De 

acordo com o autor, o que explica o sentido de pertencimento a determinada 

“comunidade imaginada” é que “ a nação é sempre concebida como um 

companheirismo profundo e horizontal” ( 1989, p.16). 

Stuart Hall, apoiando-se em Anderson, argumenta que a mídia, a literatura e a 

cultura popular fornecem “imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e 

rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, 

os triunfos e os desastres que dão sentido à nação” (2001, p.52). O maior desafio dos 

cineastas ligados ao Cinema Novo, era justamente qual o tipo de “narrativa da nação” 

deveria ser produzida pelos documentários realizados na década de 1960, os quais se 

propunham em pensar sobre a questão da identidade nacional.5 

É sabido, no entanto, que “as identidades nacionais não são coisas com as quais 

nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação” (HALL, 

2001, p.48). Assim sendo, Arnaldo Jabor, Joaquim Pedro de Andrade, Geraldo Sarno, 

                                                                                                                                                                   
nação. É importante salientar, contudo, que a autora trabalha como corpus da análise apenas filmes de 
ficção. 
 
5 De acordo com Ismail Xavier, a questão da identidade no Cinema Novo, notadamente um cinema de 
cunho político, ganhou força à “medida que o país foi se enredando num movimento heterônomo de 
modernização que se mostrava em descompasso com as idéias de transformação e justiça social vinculas 
aos projetos de liberação nacional que mobilizavam os jovens de esquerda” (2001, p. 22) 



buscavam discutir através de seus filmes, e a das imagens do Brasil concebidas por eles, 

certos temas ligados a realidade brasileira e a formação da nacionalidade. 

As imagens produzidas do Brasil, durante a década de 1960 e até mesmo nas 

anteriores, exploravam sobretudo a alegoria, a malandragem, o exotismo, a festa, o 

hedonismo tropical e a sensualidade, como representação da identidade cultural 

nacional- tanto nos filmes nacionais, quanto nos estrangeiros. Tais filmes reforçavam a 

idéia do país “ora como ‘paraíso perdido’, ora como ‘alteridade idealizada’, ora como 

‘terra sem lei’”. (CUNHA FILHO, 2007, p.207). 

Indo justamente na contramão dessas representações culturais, os filmes 

realizados durante o Cinema Novo propunham “outros olhares”, outras formas de 

pensar e representar a nação. Entretanto, é importante salientar que, a partir de 1964, o 

país passou a viver sob um regime militar, no qual as imagens oficiais, registradas pelo 

Estado, buscavam representar um Brasil completamente diferente do proposto pelos 

cinemanovistas. 

Deste modo, como acredita Ismail Xavier (2001), os cineastas ligados ao 

Cinema Novo propunham discutir através de suas obras temas ligados à identidade 

cultural, promovendo por meio do cinema uma reflexão sobre o país, trazendo à tona 

imagens que “nos levam a questionar a visão homogênea e horizontal associada com a 

comunidade imaginada da nação” (BHABHA, 1998, p.204). 

Portanto, dentro dessa perspectiva, os filmes realizados na década de 1960, 

mergulharam “na reflexão de problemas cruciais do país, estampando na tela, a 

diversidade brasileira” (OLIVEIRA, 2004, p. 74), produzindo outras imagens da 

nacionalidade, como esclarece Maria do Socorro Carvalho, ao afirmar que o Cinema 

Novo se ocupou dos “graves problemas da realidade nacional, no campo e na cidade, 

mostrando seu lado oculto, sombrio, desesperado e injusto” (2006, p.296). 

Essas contradições do país podem ser percebidas claramente em Garrincha, 

alegria do povo, Viramundo e A Opinião Pública. Neles, os diretores compõem diversas 

imagens da nação, seja a partir do futebol, do fenômeno da migração nordestina em 

direção o centro-sul do Brasil, seja da representação da classe média ou das experiências 

religiosas. De acordo com Ismail Xavier, esses filmes, bem como outros do Cinema 

Novo, produziram imagens de que “certas práticas tipicamente nacionais eram forma de 

alienação; de outro, havia certo zelo por estas mesmas práticas culturais que derivava de 

uma vivência direta destes traços de cultura” (2001, p.21).  

 



 

 

II- Ontem: Cinema Novo 

 

Mesmo mostrando-se ambíguo em relação a algumas práticas culturais, os 

cinemanovistas buscavam mostrar a variedade do povo brasileiro, indo de encontro à 

“comunidade imaginada”, construída pelo Estado e também por filmes que buscavam 

construir a identidade nacional através de sentimentos, valores, crenças e interesses em 

comum (NICHOLS, 2005). Em Garrincha, alegria do povo6, por exemplo, o diretor 

procurou mostrar o brasileiro em sua multiplicidade de rostos “expressões, gestos e 

sentimentos proporcionados pelo futebol. O filme sugere que o futebol é na verdade, 

uma fuga dos dramas cotidianos ou, ainda, uma manifestação da ‘desesperada alegria do 

povo brasileiro’” (CARVALHO 2006, p.295). 

As imagens da nação produzida pelo filme, sem alegorias ou pedagogia 

(BHABHA, 1998), mostravam a preocupação dos cineastas em pensar o Brasil, uma vez 

que os cinemanovistas acreditavam que para mudar a realidade do país era necessário 

diagnosticá-la- expondo suas contradições e discutindo a questão da identidade cultural, 

utilizando o cinema como meio de transformação da sociedade.  Partindo desse 

pressuposto, Geraldo Sarno realiza Viramundo.  

Nesse documentário, Sarno aborda criticamente a questão da migração 

nordestina, produzindo um filme que investiga as imagens da nacionalidade pela ótica 

dos “oprimidos”, vitimas da alienação e da passividade política do povo brasileiro. De 

acordo com Jean-Claude Bernardet, Viramundo rompe com a visão homogênea da 

nação, ou como prefere Homi Bhabha, com a “pedagogia nacionalista” (1998, p.206), 

concebendo um Brasil que “não se vê na tela nem se identifica” (BERNARDET, 2003, 

p. 21).   

Assim como todos os filmes do Cinema Novo, Viramundo retrata as 

contradições sociais do país, expressando sua perplexidade diante da alienação e da 

ideologia “pequeno-burguesa” no qual o povo sem emprego mergulha no marginalismo 

e na religião como “paliativo para esquecer a luta de classes” (LINS, 2004, p.99). De 

acordo com Bernardet (2003), o filme de Geraldo Sarno busca despertar a consciência 

                                                        
6 Esse filme, além de ser um marco do Cinema Novo, inaugura o que Fernão Ramos (2008) chama de 
abertura em direção ao outro popular no cinema brasileiro, dilema que atravessa toda segunda parte do 
século XX e a o inicio do XXI.  



do povo produzindo imagens heterogêneas da nação, convocando-os a saírem das 

condições epidérmicas em que se encontram, gerando com isso novas aspirações 

político-sociais.  

 
Os documentários cinemanovistas, porém não se limitaram a representar apenas 

as classes “subalternas” ou o “outro de classe”. A classe média brasileira, um segmento 

social distinto daqueles analisados pelos filmes anteriores, também se fez presente pelas 

lentes do cineasta Arnaldo Jabor em Opinião Pública7. Nele, o diretor produz uma visão 

extremante negativa de seus componentes: “a juventude é inerte e submissa, só pensa 

em ‘subir na vida’; a classe média deixa-se manipular, vive no medo e se entrega a 

atitudes de alienação” (BERNARDET, 2003, p.59). 

As imagens construídas por Jabor contrariam os “modelos de interpretação e 

reinterpretação da nacionalidade” (HAMBURGER, 2005, p.117), “imaginadas” pelo 

Estado e pela televisão- principal meio de difusão de uma identidade nacional, bem 

como maior responsável por “integrar” a nação brasileira. A classe média, quase sempre 

vista como um tipo ideal, tanto pela telenovela quanto pelo telejornalismo, representava 

de forma pedagógica, a visão dos militares sobre a nação brasileira. Deste modo, como 

coloca Bernardet, a partir de um retrato caricato, doloroso e grotesco, Opinião Pública 

mostra que “o povo não é uma entidade homogênea em sua composição” (2003, p.68). 

Se os documentários realizados na década de 1960, bem como os filmes de 

ficção inseridos no Cinema Novo, buscavam “narrar’ a nação de forma contrária à 

“imaginada” pelo Estado, investigando questões de identidade nacional, produzindo 

imagens que contrariam o sentido pedagógico de homogeneização social- após um 

período de forte censura político-cultural, principalmente na década de 1970 e começo 

dos anos da década de 1980 - os filmes realizados durante o período da Retomada, de 

certa forma buscaram dialogar com o período cinemanovista. 

 

 

III- Hoje: Cinema da Retomada 

 

                                                        
7  Opinião Pública, de acordo com Jean-Claude Bernardet, se enquadra num tipo particular de 
documentário: o modelo sociológico. Sobre essa questão em especial, ver, Jean-Claude Bernardet. 
Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras. 2003 
 



De acordo com Luiz Zanin Oricchio (2008), após o desmanche dos órgãos 

culturais, operado por Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto 

popular pós-ditadura, que extinguiu órgãos como a Embrafilme, o Concine e a 

Fundação do Cinema Brasileira e rebaixou o Ministério da Cultura a mera Secretaria, o 

cinema brasileiro viveu sua pior fase. Só depois do impeachment de Collor, em 1992, a 

produção cinematográfica brasileira voltou a produzir longas-metragens, que de certo 

modo refletiam “a imagem da miséria, o cotidiano de marginalizados, de 

desempregados, de drogados, a realidade do sertão, da favela e das periferias que 

cercavam as grandes cidades” (SARLO, 2006, p.1-2) 8. 

Lúcia Nagib afirma que, a partir da retomada, houve uma tentativa de apreensão 

do “Brasil real”, e que “para muitos cineastas desse período, o ‘renascimento’ do 

cinema significou a ‘redescoberta’ da pátria” (2002, p. 15). Para a autora, aí justamente 

reside a comparação com o Cinema Novo, pois em ambos a preocupação com a questão 

da identidade nacional é central9.  

As imagens do Brasil produzidas por esses novos filmes dialogam diretamente 

com as realizações cinemanovistas, levando-se em consideração as diferenças 

ideológicas - tanto de conteúdo quanto de linguagem (NAGIB, 2002; SALVO, 2006; 

ORICCHIO, 2008).  Esse diálogo pode ser muito bem percebido em Notícias de uma 

Guerra Particular, O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas e em À 

margem da imagem. 

Nesses documentários, assim como nos cinemanovistas, os cineastas dirigem 

seus olhares para as classes pobres e as experiências populares, buscando “narrar” um 

país heterogêneo.  Notícias de uma Guerra Particular, filmado no Rio de Janeiro, expõe 

a miséria em que vivem os favelados cariocas, tendo de um lado traficantes e do outro 

policias. De acordo com Fernão Ramos (2008), essa busca em representar o “outro 

popular” - traço recorrente nos documentários brasileiros- procura, além de uma 

                                                        
8 Segundo Consuelo Lins e Cláudia Mesquita o documentário brasileiro “diferentemente do cinema 
brasileiro de ficção, a produção documental não ‘ sucumbiu’ à crise que marcou a passagem dos anos 
1980 para os 1990, com a extinção da Embrafilme, estatal produtora e distribuidora de cinema, pelo 
governo Collor de Mello. Na trilha iniciada nos anos 1980, seguiu seu destino de gênero ‘menor’: 
realizando, sobretudo em vídeo, mantendo fortes ligações com os movimentos sociais, com pouca 
visibilidade fora do circuito restrito de festivais, associações, sindicatos, TVs comunitárias” (2008, 
p.157). 
9 Nagib observa que o renascimento do cinema brasileiro em meados dos anos de 1990, “incluiu a 
exploração geográfica do país, com uma nova curiosidade pelo elemento humano e sua tipicidade. 
Comportando-se como verdadeiros descobridores do Brasil, muitos diretores empreenderam um 
verdadeiro mapeamento do território nacional. Por alguns anos, o Brasil se transformou em obsessivo 
objeto de pesquisa, em filmes dedicados a resgatar e admirar suas peculiaridades” (2006, p.61). 



conexão com o Cinema Novo, entender as contradições e a formação do país, 

investigando os espaços de exclusão, “dando voz” a quem vive à margem da imagem 

oficial da nacionalidade brasileira idealizada pelo Estado e por parte dos meios de 

comunicação de massa. 

Ivana Bentes (2007) esclarece que as favelas e os sertões, espaços míticos 

durante o Cinema Novo, no Cinema da Retomada carregam consigo novas 

interpretações do país. De acordo com a autora, que cobra uma postura política dos 

cineastas ao representarem as imagens do Brasil, é necessário representá-los “sem 

demonizar ou glamourizar os personagens e territórios da miséria.” (p. 213), já que, 

segundo ela, alguns realizadores imaginam o Brasil de forma “muito próxima das terras 

descritas de forma fantasiosa pelos viajantes europeus” (p.208). 

Notícias de uma Guerra Particular, que aborda a questão do abismo de classe e 

a violência urbana, liga- se diretamente ao O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas 

Sebosas, filmado na periferia de Recife, e que retrata a vida de dois amigos que optaram 

por caminhos diferentes: um foi para o crime, outro para a música. Ambos os 

documentários refletem um país “que precisa mostrar sua cara” (NAGIB, 2002, p. 16) e 

que “não se acomoda em clichês ou simplificações vazias” (ORICCHIO, 2008, p. 153). 

A temática da nacionalidade brasileira no documentário dos anos 1990/2000, 

conforme acredita Ramos (2008), oscila entre o miserabilismo e a busca da identidade 

nacional, produzindo filmes críticos sobre a realidade do país e de suas manifestações 

culturais, antes vistas como alienação. Em O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas 

Sebosas, a música, em especial o Hip Hop, é vista como porta-voz da periferia, 

mostrando através das suas letras a realidade das regiões marginalizadas do país, além 

de exprimir um antídoto contra a violência, a miséria e exclusão social em que vivem 

seus habitantes e produzindo um discurso “performativo” (BHABHA, 1998). Assim, os 

diretores vão contra o discurso pedagógico institucionalizado da “comunidade 

imaginada” que chamamos de nação, que “busca unificá-la numa identidade cultural, 

para representar a todos como pertencendo à mesma e grande família nacional” (HALL. 

2001 p. 59). 

Portanto, dentro dessa perspectiva, Notícias de uma Guerra Particular e O Rap 

do Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas, trazem “as margens para centro de 

discussão” (SALVO, 2006, p. 3), negando-se a folclorizar as imagens da pobreza, da 

miséria, da violência e da fome; questionando as imagens da nacionalidade e 

homogeneidade da nação; debruçando-se sobre as questões sociais do Brasil, assim 



como o documentário À margem da imagem, que versa sobre as condições de vida dos 

moradores de rua de São Paulo. 

Segundo Jean-Claude Bernardet (2003), na medida em que se busca um diálogo 

com o “outro”, À margem da imagem preocupa-se com o uso das imagens dos sem-teto, 

freqüentemente invisíveis pela classe média e principalmente pela mídia televisiva. 

Conseqüentemente, ao expor a penúria em que vivem os moradores de rua, o diretor 

questiona o discurso oficial da idéia de nação enquanto uma comunidade homogênea, 

que ampara e protege igualmente a todos. Tanto À margem da imagem, quanto os outros 

filmes escolhidos como corpus de análise “narram” imagens do Brasil que vão na 

contramão das imaginadas pelo discurso oficial proposto pelo Estado e por parte dos 

meios de comunicação de massa, em geral, como os telejornais e as telenovelas 

 

 

IV- Corpus de análise 

 

 

Garrincha, alegria do povo (1962) 

Direção: Joaquim Pedro de Andrade; Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade, Luiz Carlos 

Barreto, Armando Nogueira, Mario Carneiro, David Neves; Fotografia: Maria 

Carneiro; Montagem: Nello Melli, Joaquim Pedro de Andrade; Narrador: Heron 

Domingues. 

 

Viramundo (1965)  

Direção e Roteiro: Geraldo Sarno; Produção: Thomaz Farkas; Fotografia: Armando 

Barreto, Thomaz Farkas, Som direto: Sérgio Muniz Edgardo Pallero, Vladimir Herzog, 

Maurice Capovilla; Música: Caetano Veloso, José Capinam (interpretação: Gilberto 

Gil). 

 

Opinião Pública (1967)  

Direção e Roteiro: Arnaldo Jabor; Assistente de direção: Vladimir de Carvalho; 

Fotografia: Dib Lufti; Montagem: João Ramiro Melo; Arnaldo Jabor, Gilberto Macedo; 

Som direto: José Antonio Ventura; Conselheiros: Amaury de Souza, Carlos Estevam 

 



Notícias de uma Guerra Particular (1999)  

Direção: João Moreira Salles, Kátia Lund; Roteiro: João Moreira Salles, Kátia Lund; 

Produção: Raquel Zangrande; Fotografia: Walter Carvalho; Montagem: Flávio Nunes; 

Som direto: Geraldo Ribeiro, Aloysio Compasso; Música: Antônio Pinto 

 

O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas (2000)  

Direção: Marcelo Luna e Paulo Caldas; Roteiro: Marcelo Luna, Fred Jordão e Paulo 

Caldas; Fotografia: Andre Horta; Montagem/Edição: Nataraney Nunes; Som direto: 

Bruno Fernandes; Trilha musical: DJ Dolores e Garnizé. 

 

À margem da imagem (2002) 

Direção: Evaldo Mocarzel; Roteiro: Evaldo Mocarzel, Maria Cecília Loschiavo dos 

Santos; Fotografia: Carlos Ebert, João Pedro Hirzman; Montagem: Marcelo Morais; 

Som direto: Jorge A. Vaz. 
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