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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa as representações da autobiografia e contracultura no 

longa-metragem Eu me lembro (2005), do cineasta baiano Edgard Navarro. 

Para tanto, primeiramente apresenta-se sua produção superoitista na década 

de 1970 e seus reflexos em filmes experimentais e anárquicos elaborados ao 

longo de sua carreira, como por exemplo, o média-metragem Superoutro 

(1989). Na segunda parte, examinam-se imagens e discursos abordados no 

filme sob estudo em que transparecem elementos característicos do 

movimento que se intitulou contracultura, com base nas reflexões de Marcos 

Alexandre Capellari, Armando Ferreira de Almeida, Ken Goffman e Dan Joy, 

Celso Favaretto, Gonçalo Júnior, Heloísa Buarque de Hollanda, Raimundo 

Matos de Leão, entre outros. Na terceira e última parte, debruça-se sobre os 

traços autobiográficos presentes na obra fílmica, destacando-se a maneira pela 

qual o diretor parece estar em busca de si mesmo, no que tenta se 

compreender, por em xeque suas elucubrações mais íntimas, bem como as de 

toda uma geração. Para tal, elegem-se como subsídio teórico os estudos que 

tratam de questões relativas à criação, autoria e autobiografia, desenvolvidos 

por Leonor Arfuch, Evelina Hoisel, Jean-Claude Bernardet, Michel Foucault, 

Diana Klinger, Philippe Lejeune, entre outros.  

 

Palavras-chave: Eu me lembro; cinema; autobiografia; contracultura. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation analyzes the representations of autobiography and 

counterculture in the film Eu me lembro (2005), by Edgard Navarro. To do so, 

first presents its production in the 1970s and their reflections in experimental 

films and anarchic developed throughout his career, such as Superoutro (1989). 

In the second part, we examine images and speeches addressed in the film 

under study which are reflected in the characteristic elements of the 

counterculture movement that was titled, based on the reflections of Marcos 

Alexandre Capellari, Armando Ferreira de Almeida, Ken Goffman and Dan Joy, 

Celso Favaretto, Gonçalo Júnior, Heloisa Buarque de Hollanda, Raymond Leo 

Matos, among others. In the third and final part focuses on the autobiographical 

present in film work, highlighting the way in which the director seems to be in 

search of himself, in trying to understand, in check by their innermost musings 

and as a whole generation. To do this, choose themselves as subsidy 

theoretical studies dealing with issues concerning the creation, authorship and 

autobiography, developed by Leonor Arfuch, Evelina Hoisel, Jean-Claude 

Bernardet, Michel Foucault, Diana Klinger, Philippe Lejeune, among others. 

 

Keywords: Eu me lembro; cinema; autobiography; counterculture. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Edgard Navarro é um cineasta atormentado por sua história. Passa 

anos pensando e escrevendo suas memórias iniciais, primordiais, carregando 

dentro de si quimeras, até que elas venham à luz da criação artística, de modo 

a se corporificar (anti)naturalmente quando ele tem condições de realizá-las. 

Em sua transgressora cinematografia, chama a atenção, dentre outros 

aspectos, a representação de temas ligados à excreção física e cultural da 

sociedade em que vive: a loucura, o escárnio, a individualidade, as 

potencialidades da sexualidade, a desconstrução do ego diante do sensorial e 

do corpóreo, que, embora apresentados com características diferentes em 

cada um de seus filmes, de alguma forma, se repetem, como temáticas 

recorrentes em sua obra.   

 Cinematografar suas ideias em um Estado – a Bahia – que, mesmo 

após o Ciclo Baiano de Cinema, entre 1958 e 1962, e o meteoro Glauber 

Rocha, não oferecia incentivos, recursos, nem ambiente profissional propício à 

atividade cinematográfica, só foi possível a partir de uma identificação com o 

intenso movimento cultural que tomava conta do mundo (em especial com o 

que se convencionou chamar de contracultura) juntamente com as 

repercussões dessa movimentação na cidade de Salvador. Sua energia criativa 

emerge impulsionada pelo confronto de sua vivência em uma família 

tradicional, puritana e católica, com o teor da experiência libertária que o cerca 

e com as condições adversas de sua prática cinematográfica. A partir daí se 

inicia a construção de uma corajosa percepção de mundo, bem como de uma 

peculiar visão artística, que por vezes costumam chocar o espectador comum.    

Mesmo sendo a liberdade de criação um imperativo em suas obras, 

com o passar dos anos Navarro vem conseguindo se comunicar com um 

público maior, dentro de uma gramática cinematográfica e uma linguagem 

narrativa mais acessível, sem deixar de lado sua disposição leonina de 

questionar a ordem vigente. Não por acaso, em seus filmes, ora minimiza a 

dimensão da narrativa clássica, ora faz sobressair o momento de instauração 
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do poético: o eixo subjetivo do conjunto imagético-discursivo representado na 

tela. Dessa maneira, o presente estudo procura analisar as imagens e 

discursos presentes na cinematografia de Edgard Navarro, no que estes 

servem tanto à reflexão sobre a cultura brasileira quanto à discussão acerca do 

processo de autoconstrução do diretor no próprio ato de criação 

cinematográfica, enfocando, assim, as representações da contracultura e 

autobiografia no seu primeiro longa-metragem, Eu me lembro (2005).  

No primeiro capítulo, investigam-se os contextos das décadas de 1950, 

60 e 70, a fim de localizar e caracterizar o momento e as circunstâncias em que 

se desenvolvia o cinema brasileiro e baiano, precisamente em que entravam 

em cena os filmes realizados por Edgard Navarro. Apresenta-se o início da 

carreira do diretor, que, desde muito jovem, frequentava salas de cinema, 

admirava e se inspirava em renomados diretores, arriscava experiências com 

uma câmera Super-8 – das quais resultaram a sua trilogia freudiano-

cinematográfica, composta por curtas-metragens que abordam, 

respectivamente, as fases ditas orais, anais e fálicas: Alice no país das mil 

Novilhas (1976), O rei do cagaço (1977) e Exposed (1978). Atenta-se também 

para a relevância do média-metragem Superoutro (1989), em que chama a 

atenção uma contracorrente ideológica, vista nas desafiadoras peripécias de 

um anti-herói, um protagonista miserável com ares proféticos.  

No segundo capítulo, procura-se entender as representações da 

contracultura em Eu me lembro, movimento em muito presente nas estampas 

comportamentais mostradas ao longo da obra, ambientada nas décadas de 

1950, 60 e 70. Para tanto, faz-se uma breve incursão pelo conceito de 

contracultura, suas origens e implicações, recorrendo ao aporte teórico de 

Marcos Alexandre Capellari, Armando Ferreira de Almeida, Ken Goffman e Dan 

Joy, Celso Favaretto, Gonçalo Júnior, Heloísa Buarque de Hollanda, Raimundo 

Matos de Leão, entre outros. Na narrativa fílmica, debruça-se sobre algumas 

questões pertinentes suscitadas pela vivência hippie e pelo movimento 

tropicalista, que contém em seu bojo elementos contraculturais: a psicanálise e 

a sexualidade infantil, o puritanismo, a religião e a ideia de Deus, o convívio 
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sócio-familiar, o racismo, o enigma da morte, o regime militar, o desbunde e a 

psicodelia.  

 No terceiro e último capítulo, busca-se refletir sobre as questões 

relacionadas à autobiografia em Eu me lembro, apreendendo o cineasta, antes 

de tudo, como um autor que se narra, se descreve, se (des)constrói; um 

escritor de suas próprias histórias, que, uma vez reelaboradas e transformadas 

em material fílmico, representam uma reação ao mundo, uma confissão de 

sonhos, expectativas e críticas, um itinerário vertiginoso em busca de si 

mesmo. Nesse sentido, revelam-se fragmentos supostamente unificados do 

universo memorialista e íntimo de Edgard Navarro, vestígios de sua complexa 

subjetividade, traços recorrentes que conectam vida e obra, aspectos que 

deixam escapar sua relação com a sociedade e os valores que o cercam, 

“muitas vezes recôndita ou inconscientemente guardada nas dobras do enredo” 

(BERNARDET, 1994, p. 22). Para análise dessas nuances, os estudos 

empreendidos por Leonor Arfuch, Evelina Hoisel, Jean-Claude Bernardet, 

Michel Foucault, Diana Klinger, Philippe Lejeune, entre outros, foram de 

fundamental importância. 
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O PRELÚDIO DA SÉTIMA ARTE: UM ARTISTA QUE SE CONSTRÓI  

 

 

Os jovens daquela época pensavam que o sentido da vida 
humana era transformar. O quê? De preferência, tudo, mas 
principalmente o que estava estabelecido pela nossa cultura 
ocidental e burguesa. O não ao establishment se refletia em 
posturas iconoclastas, em negativas irreverentes, em atitudes 
inovadoras – às quais atribuíamos um grande valor. A arte 
colocava a mudança na ordem do dia. 

 

Luiz Carlos Maciel 

 

  

No Brasil dos anos de 1950, um clima de esperança pareceu tomar 

contar de seus filhos. Os assuntos mais comentados se referiam ao 

desenvolvimento da nação, à superação dos problemas sociais, econômicos e 

culturais. A onda de otimismo e crença em slogans políticos tinha seu mantra 

anunciado pelo então presidente Juscelino Kubitschek: o crescimento de 50 

anos em cinco, refletido no desenvolvimento da construção civil, a exemplo da 

cidade de Brasília, e no desenvolvimentismo industrial, associando 

indiretamente o capital estrangeiro com as contas públicas do Estado. Assim,  

 

[a] industrialização realizada durante os anos 50 trouxe consigo 
a modernização do Brasil. Modernização dos homens, 
tornando-os cada vez mais urbanos. Modernização de seus 
pensamentos e hábitos, tornando-os consumistas. 
Modernização do modo de vida, das cidades, da arquitetura, 
das artes, da técnica, da ciência (RODRIGUES, 1996, p. 31). 

 

Com a modernização acelerada do país, os cortiços se transformaram 

em favelas e as mansões horizontais se verticalizaram em edifícios. Na 

verdade, as habitações periféricas se reproduziram na mesma frequência que 

novos bairros de classe média alta, refletindo no espaço físico da polis o 

contraste entre os grupos sociais, “desafiando as metas dos técnicos em 
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planejamento urbano que, através de planos diretores, tentavam disciplinar a 

ocupação do solo” (RODRIGUES, 1996, p. 32). 

 Essa época marcou também um grande e importante avanço dos meios 

de comunicação, através do início da indústria cultural de massa no país: 

imprensa, rádio, TV e cinema passaram a exercer grande influência na vida e 

no cotidiano da população brasileira, especialmente o rádio, considerado um 

aparato muito eficiente, como bem lembra Marly Rodrigues:  

 
Em 1950 havia no Brasil 243 emissoras de rádio concentradas 
nas capitais. Algumas, como a Nacional do Rio de Janeiro, 
tinham audiência em todo o país. Até meados dos anos 50, ele 
foi o meio de comunicação privilegiado, um vendedor de 
produtos, de opinião e de ilusões (RODRIGUES, 1996, p. 36). 

 

O cinema brasileiro tentava se afirmar através das companhias 

cinematográficas Atlântida, no Rio de Janeiro, e Vera Cruz, em São Paulo. 

Ambas produziram dezenas de chanchadas1, dando estrelato a figuras como 

Grande Otelo e Oscarito. Tratava-se de estúdios grandiosos que, munidos de 

equipamentos de ponta, conseguiram realizar filmes de grande porte técnico e 

artístico, a exemplo de O cangaceiro (1953), escrito e dirigido por Lima Barreto, 

premiado nos festivais de Veneza e de Cannes. Tal obra, com diálogos criados 

por Rachel de Queiroz e história inspirada na lendária figura de Lampião, foi o 

primeiro filme brasileiro a conquistar as telas do mundo, sendo considerado o 

melhor filme da companhia cinematográfica Vera Cruz. Não por acaso, O 

cangaceiro ganhou o prêmio de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora 

no Festival Internacional de Cannes. No enredo, a música Mulher Rendeira é 

interpretada pela também atriz Vanja Orico, acompanhada pelo coro do grupo 

musical Demônios da Garoa. O sucesso em Cannes levou o filme para mais de 

80 países, tendo sido, inclusive, vendido para a Columbia Pictures. Na França, 

por exemplo, a obra ficou pelo menos cinco anos em cartaz. 

                                                             
1
 Filme em que predomina um humor ingênuo, burlesco, de caráter popular. As chanchadas 

foram comuns no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960. Apesar de as produções terem sido 
feitas a partir da caricatura e trejeitos norte-americanos, eram adicionados temas do cotidiano 
nacional, como as anedotas tipicamente cariocas e o jeito malandro de falar e se comportar do 
brasileiro. O resultado obtido foram produções genuinamente brasileiras, que lotaram as salas 
de cinema por um longo período. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rachel_de_Queiroz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rachel_de_Queiroz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virgulino_Ferreira_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cinematográfica_Vera_Cruz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cinematográfica_Vera_Cruz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cinematográfica_Vera_Cruz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher_Rendeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanja_Orico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Demônios_da_Garoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cannes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Columbia_Pictures
http://pt.wikipedia.org/wiki/França
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caricatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacional
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Na capital baiana, sob direção de Walter da Silveira2, o Clube de 

Cinema da Bahia tentava superar os ares provincianos da cidade – devido à 

dificuldade de se acessar importantes obras da cinematografia mundial – 

rompendo com a barreira da má distribuição comercial, através da exibição de 

grandes clássicos intercontinentais, como uma tentativa de implementação de 

uma cultura cinematográfica no Estado. Dessa forma, o Clube de Cinema se 

transformava no estopim de uma transformação na produção cultural da cidade 

que, ao final da década, acabou por se refletir no primeiro movimento 

cinematográfico ocorrido na Bahia, o Ciclo de Cinema Baiano, isto é, toda a 

produção cinematográfica do Estado entre os anos de 1958 e 1962: de 

Redenção (1958), o primeiro longa-metragem baiano, a Tocaia no asfalto 

(1962), ambos de Roberto Pires. Desse movimento, produziu-se um número 

expressivo de curtas-metragens, além de mais de cinco longas-metragens, 

todos de ficção. Graças a ele, na contramão de um local sem tradição 

cinematográfica, salvo os documentários do pioneiro Alexandre Robatto3, 

assistia-se a uma movimentação audiovisual nos debates e críticas, na 

formação de técnicos, atores e diretores, culminando com produções fílmicas 

que 

 

[...] como Um dia na rampa, A grande feira, Barravento e o 
premiado em Cannes, O pagador de promessas, com estéticas 
e temáticas diversas, voltaram-se para outras características 
sociais e culturais, desmistificando o exotismo tropical de 
produções filmadas na Bahia por forasteiros (brasileiros ou 
estrangeiros) (SERRA, 2012, on-line). 

 

Dessa nova geração de profissionais, um jovem crítico de cinema se 

revelou um talentoso realizador: Glauber Rocha (1939-1981), que, após 

realizar alguns curtas-metragens, lançou seu primeiro longa, Barravento, em 

                                                             
2
 Walter da Silveira (1915-1970) fundou o Clube de Cinema da Bahia, em julho de 1950, 

trazendo os grandes clássicos do cinema mundial para o conhecimento dos baianos, formando 
toda uma geração: pela primeira vez, se viam na capital baiana os filmes do expressionismo 
alemão, da escola soviética e do neorrealismo italiano, entre outros. 
3
 Alexandre Robatto (1908-1981), influenciado pela escola dos documentaristas ingleses, 

iniciou suas atividades no cinema registrando situações extraordinárias e do cotidiano da 
capital baiana. Considerado o pioneiro do cinema baiano, deixou 25 títulos. Antes dos trabalhos 
realizados por ele, vale lembrar que Diomedes Gramacho e José Dias da Costa já faziam 
filmagens de cenas cotidianas na Bahia, mas seus registros foram perdidos. 
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1961. Contudo, foi a partir de 1964 que ele passou a ser reconhecido 

internacionalmente, com a repercussão do filme Deus e o Diabo na Terra do 

Sol, sendo ainda hoje reverenciado como o maior cineasta baiano, quiçá 

brasileiro, de todos os tempos. Junto com cineastas como Cacá Diegues, 

Nelson Pereira dos Santos e Joaquim Pedro de Andrade, Glauber Rocha 

defendia uma corrente artística que ficou conhecida como Cinema Novo4 – 

uma cinematografia avessa ao estilo estadunidense, influenciada 

principalmente pela Nouvelle Vague francesa e pelo Neorrealismo italiano.  

 Com o fim do Ciclo Baiano de Cinema e consecutivo início do regime 

militar no país, em 1964, instaurou-se um período de fechamento dos 

movimentos artísticos, principalmente da atividade cinematográfica, fazendo 

com que os jovens cineastas passassem a pensar em novas propostas 

estéticas. Nesse contexto, mais precisamente no final da década de 1960, 

surgia o que se convencionou chamar de cinema marginal5, alinhado à 

tentativa, por parte de alguns artistas, de escapar da censura, de se 

conectarem com as diversas transformações comportamentais do momento. 

Dito de outra forma, no cenário baiano e brasileiro, 

 

(...) aparecia o grupo do Cinema Marginal ou Underground 

(“udigrudi” para Glauber), que iria polemizar com o Cinema 
Novo, embora alguns de seus membros tenham saído desse 
movimento. Criticando, entre outras coisas, o que chamava de 
“elucubrações intelectuais”, o grupo abandonou a “ética da 
verdade” em troca, muitas vezes, da narrativa clássica. 
Buscando um contato fácil com o público, os filmes enfocavam 
o sexo, as drogas, o feminismo, as minorias (PAES, 2001, p. 
83). 

 

                                                             
4
 O Cinema Novo defendia a produção de um cinema menos oneroso, feito com "uma câmera 

na mão e uma ideia na cabeça". Os filmes eram voltados à realidade brasileira e com uma 
linguagem adequada à situação política e social da época. Os temas mais abordados eram 
fortemente ligados ao subdesenvolvimento do país. 
5
 Também conhecido como “cinema experimental” ou “cinema boca do lixo”, como alguns o 

nomeiam, esse cinema vai expressar tanto o sentimento de horror e indignação frente aos 
acontecimentos políticos do país relacionados à repressão e tortura – prática que tentava 
acabar com todos os atos de resistência ao regime – quanto o grande vazio cultural que restou 
após o fim do Tropicalismo, enquanto movimento cultural mais amplo, e do Cinema Novo 
(KAWAMI, 2000, p. 65). No cenário baiano, dentro dessa nova linhagem, destacam-se 
Meteorango kid, o herói intergaláctico (1969), de André Luiz Oliveira, Caveira my friend (1970), 
de Álvaro Guimarães e O anjo negro (1972), de José Umberto Dias. 
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No início dos anos de 1970, vivia-se a tensão do golpe militar e o 

progressivo recrudescimento do regime. O cinema brasileiro estava 

amordaçado, já que se fazia presente uma censura artística muito forte. Desse 

modo, existia um esforço muito grande, não somente dos cineastas, mas dos 

artistas em geral, para não se calarem e isso exigia que teriam de criar novos 

códigos para se comunicar. Em meio a esse caldo de dúvida e incerteza, surgiu 

um movimento muito jovem de cinema, a partir da bitola super-86 – 

equipamento cinematográfico acessível ao consumidor médio – que abriu 

novas perspectivas, não somente estéticas, mas também temáticas, de 

posicionamento político-artístico, e que forneceu um sopro de vida e ânimo ao 

cinema brasileiro. 

Na Bahia, um jovem e pequeno grupo de cineastas chamou a atenção 

do público e dos artistas já consagrados, composto por Fernando Bélens, Pola 

Ribeiro, José Araripe Jr. e Edgard Navarro, que iniciavam suas carreiras 

cinematográficas graças ao espírito de cooperativa, alternando funções 

técnicas e artísticas para poder realizar seus filmes, e que se destacaram, 

sobretudo, por um estilo iconoclasta. O grupo de jovens cineastas, reunido no 

final da década de 1970, viria a se tornar uma produtora de cinema em meados 

de 1980, chamada Lumbra Cinematográfica. Nas obras fílmicas realizadas, 

trabalhavam com temas ousados, como paródias ao regime militar, indagações 

sobre o cinema baiano, experiências com drogas alucinógenas e incursões 

orais, anais e fálicas inspiradas nas teorias freudianas – temáticas que 

excitavam, provocavam e deixavam o público inquieto. A esse respeito, não se 

pode esquecer que os filmes provenientes da Lumbra eram irreverentes em 

sua feitura, uma vez que, em termos de conteúdo e linguagem, não obedeciam 

às gramáticas cinematográficas da época. 

 

 

                                                             
6
 Super-8 é um formato cinematográfico desenvolvido nos anos de 1960 e lançado no mercado 

somente em 1965, pela Kodak, como um aperfeiçoamento do antigo formato 8mm, mantendo a 
mesma bitola. O filme tem 8 milímetros de largura, exatamente o mesmo que o antigo 
padrão 8mm, e também tem perfurações de apenas um lado, mas as suas perfurações são 
menores, permitindo um aumento na área de exposição da película, e, portanto, mais 
qualidade de imagem. O formato Super-8 ainda reserva uma área, no lado oposto ao das 
perfurações, onde uma pista magnética permite a gravação sincronizada do som. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Formato_cinematográfico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kodak
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_8_mm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_8_mm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bitola_cinematográfica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milímetro
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_mm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnética
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O FLASHFOWARD DE UM CINEASTA ANUNCIADO 

 

 

Edgard Navarro provinha de uma família puritana e completou 20 anos 

em 1969, justamente no início do AI-5 (Ato Institucional n° 5, de 13 de 

dezembro de 1968), a chamada “linha dura” do regime militar. Para escapar da 

realidade que o aprisionava, passou a frequentar as salas de arte da cidade, 

admirando diretores como Ingmar Bergman, com suas imagens religiosas que, 

paradoxalmente, expressam um universo sem deus nem amor; Federico Fellini, 

autobiográfico, com personagens grotescos e ingênuos, misturando fantasia e 

realidade; Luis Buñuel, cômico, mordaz e subversivo; Michelangelo Antonioni, 

com longos planos em movimento, atenção à arquitetura e à relação entre 

personagens e ambientes, marcas suas sobre a angústia contemporânea; 

Robert Altman, individualista, renegando fórmulas e opondo-se ao padrão 

norte-americano; Stanley Kubrick, pessimista, claustrofóbico, complexo, 

corrosivo, minucioso e personalista. Apesar de sentir enorme afinidade com as 

obras desses diretores, inevitavelmente, Navarro acabava sentindo que aquela 

possibilidade de fazer cinema era algo muito distante de sua realidade. 

Contudo, após assistir a O fantasma da liberdade, de Buñuel, bem como ao 

filme soteropolitano Meteorango Kid: o herói intergaláctico (1969), de André 

Luiz Oliveira, Navarro percebeu que era possível fazer um filme sem um roteiro 

convencional, com outra proposta de linguagem e narrativa. Respirando os 

ares da década de 1970, insuflado pelo tropicalismo e pelas experiências com 

substâncias alucinógenas, achava possível quebrar todos os mitos, totens, 

estátuas e estantes para conseguir se manifestar artisticamente. 

A carreira do incauto diretor Edgard Navarro então se iniciou: de posse 

de uma câmera super-8, passou a fazer um cinema caseiro, com a colaboração 

dos amigos, um arranjo de cena no quintal, utilizando alunos-atores da Escola 

de Teatro da UFBA. Leitor de Freud, inspirou-se no livro Édipo, mito e 

complexo, de Patrick Mullahy, para realizar sua trilogia freudiano-

cinematográfica: Alice no país das mil Novilhas, O rei do cagaço e Exposed. 

Nesses curtas-metragens, explora as perversões e as fases orais, anais e 

fálicas; retrata seus conflitos, anseios, medos e neuroses, como se tudo isso se 
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manifestasse de uma forma urgente, expondo seu material mais íntimo; e 

propõe uma metáfora que demonstra sua perplexidade diante do mundo 

alucinógeno, através de experiências com o cogumelo Amanita.  Esses filmes 

vislumbravam a Jornada Baiana de Cinema, realizada anualmente, e o autor foi 

muito reconhecido no festival, com um discurso diferenciado dos 

documentaristas e profissionais mais tarimbados no formato 35mm. O cineasta 

baiano também filmou o curta-metragem Lin e Katazan, com base na novela 

pecuária Fazenda Modelo de Chico Buarque, que retrata uma forma de viver 

mais espiritualizada e conectada com a natureza. Exatamente em 1980, 

através da Lumbra Cinematográfica, realizou Na Bahia ninguém fica em pé, 

irreverente e provocativo documentário sobre o cinema baiano. 

Do convênio entre a Embrafilme – estatal responsável pela produção, 

distribuição e exibição do cinema nacional – e a Fundação Cultural do Estado 

da Bahia, surgiu, em 1982, o Polo de Cinema da Bahia, instituição na qual 

Edgard foi contemplado com financiamento para realizar o curta-metragem 

Porta de Fogo. O filme trata da morte trágica de Carlos Lamarca no sertão da 

Bahia, em setembro de 1971, introduzindo uma metáfora de transcendência em 

que Lampião vem preparar Lamarca para o transe final. Inspirado no livro “O 

Capitão da Guerrilha”, de Emiliano José e Oldack Miranda, o roteiro remete aos 

escritos do diário do Capitão Lamarca, representando os modos de vida do 

sertão baiano em paralelo à situação política nacional, reconfigurados pela 

verve anárquica de Navarro. Finalizada em 1984, a película foi censurada pelo 

então governador do Estado, Antônio Carlos Magalhães, por enfocar os últimos 

dias do guerrilheiro. A obra somente foi liberada em 1985, na Nova República, 

sendo premiada na Jornada de Cinema da Bahia e no Festival de Brasília do 

Cinema Brasileiro daquele mesmo ano. 

Em 1987, foi aprovado junto à Embrafilme um projeto do diretor que, 

embora fosse antigo, nunca havia sido contemplado: Superoutro, uma 

retomada da rebeldia radical e individualista de Edgard Navarro. Desta feita, o 

que estava em evidência não era o discurso de Chico Buarque, nem de 

Lamarca, era Navarro com sua loucura funcionando como antítese da ordem, 

do bom comportamento, terminando por revelar o lado hipócrita de uma 
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suposta normalidade civil. A lucidez do protagonista lhe permite descobrir o 

mundo através de um filtro de experiências radicais: o anti-herói não faz 

concessão, a menos que lhe seja útil. Com a experiência adquirida nas obras 

anteriores, o diretor Edgard Navarro conseguiu fazer um filme com uma 

linguagem narrativa mais palatável, menos caótica, apesar da temática 

cáustica e contundente. O filme alcançou uma plateia mais numerosa, 

conseguiu se comunicar com um público maior, ganhando os prêmios de 

Melhor Filme, Diretor e Ator no Festival de Gramado de 1989. O roteiro inicial 

era de um filme de 15 minutos e acabou sendo finalizado em 45 minutos, com 

verba restrita para a quantidade de atores e locações. Vale destacar a atuação 

brilhante e merecidamente premiada do ator Bertrand Duarte. Atualmente, o 

média-metragem Superoutro, com mais de 20 anos de existência, é 

considerado um clássico do cinema brasileiro.  

Com a extinção da Embrafilme, em 1990, a indústria cinematográfica 

brasileira sofreu um acentuado declínio, pois a produção estava totalmente 

ancorada nesse modelo estatal, que garantia o financiamento e a distribuição 

dos filmes. Somente em 1993, foi promulgada a Lei do Audiovisual, que 

promove a “retomada” dos investimentos no cinema brasileiro. Contudo, esses 

recursos não chegavam ao Nordeste e, na tentativa de amenizar a falta de 

políticas públicas de financiamento da indústria cinematográfica na Bahia, em 

1994, a Fundação Cultural do Estado lançou um edital para filmes em vídeo, no 

qual Edgard Navarro foi contemplado e realizou em 1995 o documentário 

metalinguístico Talento demais. Já no título do vídeo, Navarro cria um 

trocadilho, explicitando a lentidão do modelo de produção, marcado pelo 

discurso do “Cinema da Retomada”. Faz uma bonita homenagem aos 

precursores do cinema baiano e deixa no ar o que ainda está por vir. 

Em 2005, Edgard Navarro lançou o premiado Eu me lembro, que 

marcou sua estreia em longa-metragem. O filme é composto de fragmentos de 

memórias da infância e juventude do diretor-narrador-protagonista, em que 

estão inclusos casos familiares, formação religiosa, traumas, sonhos, 

frustrações, experiências sexuais, contato com drogas, inclinação artística, e, 

ao mesmo tempo, os contextos do país, indo de um extremo a outro, ou seja, 
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da ditadura militar ao movimento hippie. Aliás, é nessa atmosfera paradoxal 

que a obra de Navarro se desenrola, confundindo-se com ele mesmo, na 

dificuldade de se conciliar com uma existência angustiada, caótica, enigmática. 

Através da descrição de sua saga, parte ao encontro de sua subjetividade, 

correndo o risco de perder-se pelos caminhos que supostamente lhe 

possibilitariam encontrar-se consigo mesmo, quem sabe com o sentido da vida.  

O segundo longa-metragem do diretor, O homem que não dormia, 

chegou ao público seis anos depois, isto é, em 2011, ocasião em que foi 

lançado em Salvador. O filme tem como palco a vila de Igatu, na Chapada 

Diamantina, onde o diretor apresenta a história de cinco personagens 

atormentados pelo mesmo pesadelo – assim como o próprio Navarro, 

interpretando o Barão “que já morreu, mas não dorme”. Em meio a uma 

narrativa kardecista, pincelada por Jung e Freud, os personagens vagam por 

histórias de realismo fantástico. A película conta com as ótimas atuações de 

Bertrand Duarte, Evelin Buccheger, Fábio Vidal e Mariana Freire, com destaque 

para o ator Ramon Vane, ganhador do prêmio de melhor ator coadjuvante, no 

festival de Brasília do mesmo ano. 

 

 

ARRANJOS DE CENA NO QUINTAL: ALICE NO PAÍS DAS MIL NOVILHAS 

 

 

Em 1976, Navarro vai à Zona Franca de Manaus e lá, para não pagar 

imposto sobre a mercadoria, compra sua câmera super-8. De volta a Salvador, 

inicia sua carreira cinematográfica com Alice no país das mil novilhas. O curta-

metragem apresenta uma linguagem explicitamente experimental (que viria a 

ser tornar “excremental” em sua produção seguinte, O rei do cagaço), com o 

elenco formado por jovens atores da Escola de Teatro da UFBA – onde ele 

estudava direção teatral. Alice no país das mil novilhas, com um título em 

paródia ao clássico de Lewis Carroll7, Alice no país das maravilhas, tem nas 

                                                             
7
 Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carroll, 

foi um romancista, poeta e matemático britânico. É mundialmente famoso por ser o autor do 
livro Alice no País das Maravilhas, além de outros poemas escritos em estilo nonsense. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pseudônimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romancista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matemática
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_no_País_das_Maravilhas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nonsense
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“mil novilhas”, uma referência aos cogumelos alucinógenos, que brotam do 

estrume de gado, como o próprio diretor pontua em voz off: “Um dia, dos raios 

e dos restos de trevas, brota a pequenina flor que vem a ser nossa benção. Os 

céus ouviram nossas preces. A benção desabrochava dos excrementos em 

forma de cogumelo.” 

Nesse pequeno filme de 20 minutos de duração, Navarro deu início ao 

que viria a chamar de “trilogia freudiana” (completada com O rei do cagaço e 

Exposed). Inspirado no livro Édipo: mito e complexo, de Patrick Mullahy, o 

diretor concebeu Alice no país das mil novilhas como um filme de caráter oral, 

em que constituem suas marcas típicas a “generosidade, sociabilidade, espírito 

aberto, irrequietismo, curiosidade, uma inclinação para a investigação 

científica” (MULLAHY, 1975, p. 89). 

O curta-metragem deixa margem para inúmeras interpretações, entre 

as quais se pode destacar o fim da infância, com uma entrada súbita e 

inesperada na adolescência: “Alice é uma paródia sobre a perda da 

ingenuidade, uma produção muito criativa e divertida que provocou um efeito 

muito grande no meu espírito” (NAVARRO, 2009, on-line). Essa ruptura, no livro 

original, se dá a partir da queda na toca do Coelho Branco8, que na película é 

representado por um cachorro branco que passa rapidamente no jardim em 

que se encontram Alice e a irmã mais velha. A menina segue atrás dele, 

iniciando a aventura, conforme se pode conferir no relato de Alice: “Olhe, Mimi! 

Ele entrou no buraco daquela árvore! Vamos ver o que há lá dentro?”. Ela corre 

sozinha e cai atrás de uma árvore, a câmera subjetiva fica desfocada e gira, 

enquanto a garota grita: “Seu Coelho! Socorro! Mimi, eu estou caindo! Meu 

Deus, esse buraco não tem fim?”. Ao final da transição, Alice desperta no “país 

das mil novilhas”, precisamente em um pasto onde se encontra com a Lagarta 

Fumante (Kal dos Santos), e dá início ao seguinte diálogo: 

 

– Que graça, uma lagarta fumando um cachimbo oriental! 
 
– Tu! Quem és tu? (Lagarta) 

                                                             
8
 O Coelho Branco aparece logo no início do livro, chamando a atenção de Alice e a faz correr 

atrás dele até a toca, iniciando assim a longa sequência de eventos. 
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– Eu sou Alice e estou à procura do Coelho Branco. (Alice) 
 
– Neste caso, pergunte a alguém ali, naquela festa... (Lagarta) 

 

Então, a Lagarta entrega à jovem Alice um cogumelo e sugere que ela 

o coma, enquanto o gado ao redor observa calmamente. A menina come e ele 

fica encarando-a, como um guru ou pajé aprovando seu discípulo, sob a trilha 

sonora psicodélica de Pink Floyd. Nesse momento, há uma transição de plano 

entre o close no olhar dele para o dela. Agora, Alice já demonstra estar sob o 

efeito do alucinógeno e o solo de uma bateria na trilha sonora reforça a ideia. 

Ela vira seu rosto em direção ao sol, bem como sua feição muda, com um leve 

sorriso de deleite, dando o tom de quem passa a enxergar o mundo com outras 

lentes. 

A aventura transgressora passa a se desenvolver com a aparição de 

inúmeros personagens hippies, com gestos, cabelos, roupas e danças 

carregadas de espírito libertário. Navarro recorre diversas vezes à câmera lenta 

e trilhas sonoras psicodélicas, com algumas distorções propositais no áudio. O 

diretor é visto durante o filme – como se percebe na maior parte de sua obra – 

trocando de roupa para a câmera. Vestido de mulher, se despe e coloca uma 

roupa masculina, ao som de Gilberto Gil9:  

 

(...) nos meus retiros espirituais 
descubro certas coisas tão banais 
Como ter problemas, ser o mesmo que não 
Resolver tê-los é ter, resolver ignorá-los é ter 
Você há de achar gozado ter que resolver de ambos os lados 
De minha equação, que gente maluca tem que resolver (...) 

 

Ao fim da troca de roupa, ele coloca um chapéu com pose de Dom 

Quixote10 e sai de quadro, questionando de certa forma, o sexismo e a 

construção dos gêneros – discussões em voga levantadas pela contracultura. 

Um pouco mais adiante do mesmo plano, pode-se notar outra postura motivada 

                                                             
9
 Canção Retiros espirituais (1975), de Gilberto Gil. 

10
 Protagonista da obra do espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616), Dom Quixote de La 

Mancha é um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão, em consequência da excessiva 
leitura de romances de cavalaria e pretende imitar seus heróis preferidos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1547
http://pt.wikipedia.org/wiki/1616
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pelo ideal contracultural, no que é possível ler, pinchada no muro ao fundo, a 

frase “não coma açúcar”, questionando a indústria alimentícia, que visa o lucro 

em detrimento da saúde do consumidor.  

Em outro momento do curta-metragem, a protagonista Alice é 

transportada para uma praça, onde um colunista social tenta entrevistar o 

Valete de Copas (Marcio Meirelles). Eles desfilam por uma estátua e um 

carrossel, numa intervenção anárquica do personagem de Marcio Meirelles, 

correndo e se pendurando nos objetos, até alcançar uma bicicleta e fugir em 

disparada, observado por Alice.  

Aproximando-se do desfecho de Alice no país das mil novilhas, o 

diretor Edgard Navarro mostra imagens do seu próprio pai – que também serão 

reapresentadas em Eu me lembro – dando cambalhotas, nas quais ele insere 

um curioso diálogo em off: 

 
– O senhor está velho, meu pai. Com o cabelinho todo branco e 
ainda dando tantas cambalhotas. O senhor acha isso direito? 
Seja franco? (Navarro) 
 
– Na minha mocidade, eu não fazia nada disso, com medo de 
perder o meu miolo. Mas agora, que eu já sei que não tenho 
nenhum juízo, eu viro e me reviro, pior que um repolho. (Pai) 
 

Na sequência final da obra, Alice é mostrada como quem está 

“viajando” (leia-se delirando), de modo que os efeitos de suas alucinações se 

intensificam, resultando no que parece ser uma bad trip11. Ela entra em estado 

de pânico e começa a se debater, dando início a um clipe de imagens com 

todos os personagens da obra – lembrando novamente Eu me lembro, quando 

todos os personagens da narrativa retornam na sequência final, também em 

um pasto de cogumelos, durante uma viagem alucinógena. O seu delírio e 

agitação são amenizados com as imagens do gado tranquilo sobre o pasto, 

momento em que se ouve a narração de Navarro em off: “O esterco do gado 

vacum12 nutre os cogumelos que nevam nos pastos do mundo. As vacas da 

                                                             
11

 Bad trip é uma gíria que se refere às sensações fisiológicas e psicológicas desagradáveis, 
provocadas pelo uso de substâncias psicoativas durante os efeitos psicotrópicos. 
12

 Nome científico para o gado da espécie dos bovinos e outros ruminantes de chifres e de 
aparência semelhante. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sensação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_psicoativa
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Fazenda Modelo são coadjuvantes. O boi zebu é a alegria das vaquinhas”. 

Então, Alice acorda de seu sonho psicodélico no colo de sua irmã mais velha, 

no jardim, exatamente onde tudo começou. 

 

 

DESPERTANDO DO CONTROLE PROFILÁTICO: O REI DO CAGAÇO 

 

 

Em 1977, Navarro apresenta ao público O rei do cagaço. Mais uma 

vez, se apropria de um trocadilho, como fez em Alice no país das mil novilhas, 

em uma linhagem tropicalista, na qual títulos de sentidos já culturalmente 

definidos eram trabalhados na ambiguidade de seus termos, tornando-os um 

procedimento artístico irreverente. 

A película se inicia com um tom inocente, ao som da cantiga infantil 

Escravos de Jó, com algumas crianças brincando de recortar, pintar e colar 

papéis. A voz off, do que parece ser um áudio de meditação orientada, prepara 

o espectador para a excreção que está por vir: “Relaxe o corpo. Ponha as 

mãos espalmadas sobre as pernas, apoiando-as aí com naturalidade. Braços 

descontraídos e frouxos. Feche os olhos. Conserve a fisionomia serena.” 

Nesse momento, as duas letras iniciais da palavra “cultura” tomam conta da 

tela, seguidas de um super-close de um ânus em ação, criando uma espécie 

de manifesto por associação, no qual se ouve, em off, a voz do diretor: 

“Estamos aqui reunidos para tentar... estamos aqui reunidos para tentar...”. A 

respeito desta intrigante situação mostrada na tela, o próprio diretor confessa: 

“[...] o filme se constrói a partir desta cena, acho uma cena fundamental, que é 

a coisa do excremento, o filme era o filme anal, sobre a retenção anal, sádica, 

de nosso mestre Freud” (NAVARRO, 2012, on-line). 

O curta-metragem apresenta um homem (Jorge Vital) na figura do Rei 

do cagaço que, literalmente, joga fezes nas pessoas e coisas. Paralelamente, 

mostra um “tarado” que ataca mulheres espetando-as com um canivete no 

traseiro; e o próprio diretor – mais uma vez, aparecendo em sua obra – 
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pegando uma carona, ao estilo hippie, em direção à cidade onde estes dois 

“meliantes” agem grotescamente.  

A obra é permeada por planos de representação simbólica, como por 

exemplo, uma placa na qual se encontra escrita a expressão “sangue grátis”, a 

imagem da fachada de uma igreja católica e uma locução: “eu pecador me 

confesso a Deus todo poderoso, a todos os santos e a vós padre, porque 

pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, mea culpa, mea 

culpa, mea máxima culpa”. Aqui, Navarro parece recorrer às suas leituras de 

Patrick Mullahy, que afirma: 

 

Segundo Freud, a sociedade funda-se na cumplicidade pelo 
feito criminoso comum, ao passo que a religião evolui a partir 
dos sentimentos subsequentes de culpa e remorso. De igual 
modo, a moralidade, ainda que parcialmente baseada nas 
exigências da vida social, também se fundamenta na 
necessidade de expiar o sentimento comum de culpa. Os 
primórdios da religião, ética, sociedade e arte se encontram 
todos, afirma Freud, no complexo de Édipo (MULLAHY, 1975, 
p. 99).  

 

O “rei do cagaço” itinerante parece ser um protótipo do que viria a ser o 

Superoutro, principalmente por duas cenas: na primeira, ele defeca em um 

papel e o joga dentro de um carro, para o desespero da motorista. A cena viria 

a ser repetida em Superoutro, em um carro com um executivo um tanto 

“playboy”. Na segunda, o “rei do cagaço” mete as mãos na comida de dois 

turistas no mercado modelo e foge, assim como faria o ator Bertrand Duarte, 

dez anos depois. Em ambos os exemplos, o diretor parece recorrer às teorias 

freudianas, ao associar a falta de asseio à insubordinação aos valores morais, 

à liberdade do indivíduo, uma vez que,  

 

[a]sseio, ordem e segurança constituem uma formação de 
reação contra o interesse em coisas que são impuras, intrusas 
e que não deviam estar no corpo. A obstinação está 
diretamente relacionada com o desafio infantil de se libertar do 
urinol e também com o fato de que, como Freud diz, “os 
estímulos dolorosos na pele das nádegas” servem como um 
meio, na educação da criança, “designado para quebrar sua 
vontade e torná-la submissa” (MULLAHY, 1975, p. 90). 
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O itinerário do “rei do cagaço” parece ser os locais da cultura oficial, 

hegemônica e burguesa estabelecida pela alta sociedade baiana. No enredo, 

Navarro “joga merda no ventilador”, aponta para o que acreditava serem os nós 

de sua camisa de força: a universidade (UFBA), o cinema (Bristol), o teatro 

(TCA), a economia (British Club da Bahia), como se aquilo tudo devesse ser 

deglutido, afundado na merda, para nascer de novo – semelhante aos 

cogumelos que brotam das fezes do gado em Alice no país das mil novilhas – 

como sugere a locução do próprio diretor, imitando um radialista, referindo-se 

ao “feito” assombroso do “rei do cagaço”:  

 

Estamos inclinados a acreditar que não se trata de apenas um 
individuo devido à quantidade de fezes que foi encontrada. 
Parece-nos obra de muitos, reunidos com o intuito de denegrir 
os mais caros monumentos de nossa cultura, tradição e moral. 
Numa atitude tipicamente iconoclasta, doentia e, porque não 
dizer, criminosa. Estamos certos de que poderemos contar com 
o apoio da população, no sentido de localizarmos os 
responsáveis, ou o responsável, que nesse caso, é um 
assombro para a medicina, um verdadeiro monstro. 

 

Mais uma vez, a obra de Navarro termina com um transe, com ele 

mesmo inserido em cena, delirando, enquanto diz em voz off: “É uma maneira 

vulgar de falar daquilo que os psiquiatras chamam de comportamento anal 

sádico.” Como no final de Alice no país das mil novilhas – contudo, com o 

diretor em cena – ele acorda de um sonho dentro de um fusca e, ao olhar para 

o lado de fora do carro, vê o “rei do cagaço”, correndo em sua direção, a lhe 

dizer: “Eles são capazes de dizer pra você ‘se suicide, mas não suje meu 

tapete.’” Quem seriam “eles”, senão as instituições de poder que delineavam o 

horizonte ideológico e cultural, em plena década de 1970, questionadas pelo 

então jovem diretor? Quem seria esse personagem iconoclasta, senão o 

próprio diretor, cuja dor e a vontade de expurgá-la, através de uma 

“metralhadora excremetal”, se exprimem com tanta ênfase? Navarro parece 

responder a essas questões, em seu off final, revelando sua angústia diante da 

existência: “Meu Deus, como parecem abjetos, antiquados e inúteis todos os 

usos desse mundo!”  
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ARTILHARIA FÁLICA: EXPOSED 

 

 

Em 1978, Navarro lançou na Jornada Baiana de Cinema o que seria o 

filme “fálico” da trilogia freudiana: Exposed, um curta-metragem que apresenta 

uma clara provocação ao regime militar – e, por que não dizer, ao regime 

patriarcal – mostrando canhões como símbolos fálicos de potência e poder.  

A película em super-8 tem início com um retrato da mãe do diretor, que 

em pouco tempo passa a ser consumida em chamas, enquanto se escutam os 

versos da comovente canção Coração de luto, do cantor gaúcho Teixeirinha, 

interpretados pela voz do próprio Navarro: 

 
O maior golpe do mundo 
Que eu tive na minha vida 
Foi quando com nove anos 
Perdi minha mãe querida 
Morreu queimada no fogo 
Morte triste, dolorida 
Que fez a minha mãezinha 
Dar o adeus da despedida 

 

Navarro se identifica intimamente com a música, pois assim como o 

cantor Teixeirinha, também perdeu sua mãe muito cedo. O fogaréu consome a 

foto de sua mãe enquanto a palavra “Deus” aparece escrita em uma parede, 

intercalando planos que parecem apontar para um “fogo sagrado”, a imposição 

do destino, a “vontade de Deus”. Logo após essa sequência de planos, se ouve 

a palavra “father”; um retrato familiar do pai do diretor; a imagem de um 

canhão. Dessa forma, Navarro parece associar o regime militar à cultura 

exclusivamente patriarcal e severa que – com a morte da mãe, representante 

da doçura – passou a imperar em sua vida a partir de então. Corroborando 

essa ideia, vê-se uma cena com um homem dirigindo enquanto seu filho, sobre 

o capô do carro, lhe mostra um papel em que se lê: “Não corra papai”. Toda 

essa construção simbólica parece remeter ao inconsciente, a um estilo 

nonsense característico do cinema marginal: 

 



29 

 

 

Estudar os marginais é mergulhar em seu universo, o do desvio 
dos padrões, o da contramão, o do nonsense, enfim é penetrar 
os porões onde se manifestam o inconsciente, os desejos, as 
fantasias, onde se manifesta de forma mais característica toda 
a irracionalidade daqueles sujeitos que sobrevivem numa 
sociedade avesso às suas regras e normas. Na verdade, as 
manifestações e atitudes espontâneas do inconsciente, tendo 
por base os impulsos e os desejos, podem nos levar mais 
facilmente às matizes de pensamento e mesmo às diretrizes 
ideológicas vivenciadas pela sociedade em estudo 
(KAWAKAMI, 2000, p. 78). 

 

Exposed trafega sobre os símbolos do poder bélico, como um 

caminhão cheio de policiais armados, canhões, figurões de alta patente, os 

imperadores Dom Pedro I e II. Até que, em determinado momento, Navarro se 

insere em cena – outra vez, como recorrente em sua obra –, observando duas 

mulheres em uma praça. Ele se excita e começa a se masturbar, espantando 

as mulheres. Nesse momento, entra em cena um clipe de imagens com os 

mais diversos planos, de inúmeros canhões, enquanto se ouve: “Comprimento 

total: oito metros. Elevação máxima: 38 graus. Alcance útil: 12 quilômetros. 

Peso: 11 toneladas. Calibre: 152 milímetros. Cadência de tiro: dois a três tiros 

por minuto”. Então, Navarro chega ao êxtase, atinge um suposto orgasmo, 

orquestrado pelas imagens e descrições do “armamento”.  

Como a obra que fecha a “trilogia freudiana”, Exposed vai fundo em 

sua abordagem anárquica, bem ao estilo navarriano. O diretor traz a reflexão 

sobre o tema do poder bélico militar associado à potência sexual masculina e 

patriarcal. Demonstra que os símbolos fálicos, as próteses, precisam ficar 

“exposed” (expostas) – os canhões espalhados pela cidade – como se quem 

exerce o poder necessitasse ostentar sinais explícitos de sua potência, como 

se os canhões expostos nas praças durante a década de 1970 denotassem um 

exibicionismo patológico, chegando a resvalar em uma insegurança velada dos 

militares em relação ao poder que exerciam. 
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ABAIXO A GRAVIDADE: SUPEROUTRO 

 

 

Pode-se dizer que Superoutro é a obra-prima de Edgard Navarro: sem 

dúvidas, seu trabalho mais conhecido e sempre citado por críticos 

cinematográficos como um dos melhores filmes da década de 1980. A película 

foi projetada para ser um curta-metragem, mas ganhou uma dimensão artística 

e técnica tão grande para a equipe que o realizava, que acabou por se tornar 

um média-metragem, com 45 minutos de duração, formato marginalizado no 

circuito exibidor brasileiro. Filmado em 1987, finalizado em 1989, ganhou os 

prêmios de melhor filme, diretor e ator no Festival de Gramado daquele ano, 

além de ser selecionado para diversos festivais e mostras no Brasil e no 

mundo, o que acontece até os dias atuais. Em uma entrega total do ator 

Bertrand Duarte que, defendendo o papel de um esquizofrênico, se transforma 

no “doido de rua” mais carismático do cinema tupiniquim, percorrendo uma 

trajetória épica nas ruas de Salvador, na pele de um anti-herói canarinho.  

Um recurso recorrente que permeia toda obra de Edgard Navarro são 

os trocadilhos. Seja nos títulos das obras, seja na subversão de siglas ou 

ditados, o recurso está lá, como um tipo de manobra utilizada para subverter 

uma prática definida e cotidiana através de uma mensagem de “contra-ataque”, 

na “contracorrente” da representação oficial e estabelecida na sociedade. O 

título de Superoutro coloca esse deslocamento em evidência, marca a jornada 

hilária e conflitante do personagem, ao passo que, critica nossa indústria 

cinematográfica quando comparada ao cinema estadunidense da década de 

1980 – referência ao Superman13. Além disso, o diretor, ao galgar um degrau 

da indústria local e produzir um filme em 35mm, ainda que com os ares 

inspirados nos arroubos da bitola Super-8, se utiliza da sonoridade da palavra 

para colocar o signo em evidência. 

O filme começa com um grito do protagonista atravessando a 

madrugada: “acorda humanidade!”. O cartão de visitas está claro: a ordem é 

subverter o que está engessado, transmutar o que está inerte. Contudo, o 

                                                             
13

 Superman é um filme norte-americano de 1978, com Christopher Reeve, dirigido por Richard 
Donner, baseado na história do herói em quadrinhos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1978_no_cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Christopher_Reeve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Donner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Donner
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“superoutro” não tem um discurso pronto nem uma ideologia. A sua odisseia 

parece não ter uma finalidade específica, ele apenas tem “fome” de fazer um 

caminho oposto ao que a multidão está a trilhar. Uma colagem de inspirações 

de grandes mestres do cinema como Fellini, Pasolini, Buñuel, Antonioni, 

Altman, Kubrick, Glauber Rocha e André Luiz de Oliveira, com um toque do 

humor de Charles Chaplin; uma tragédia ácida que perpassa a existência do 

protagonista e da cidade de Salvador, como se a vida humana representada ali 

fizesse parte da Divina Comédia14, ou ainda, remetesse a tipos marcantes 

abordados no cinema marginal, isto é,  

 
[...] prostitutas e gigolôs, menores de rua, mendigos e vadios, 
criminosos e bandidos, travestis, cafajestes e malandros, 
personagens das crônicas policiais, do submundo urbano, das 
relações ilícitas, das atitudes suspeitas, de comportamento 
sinuoso e que quando desenvolvem alguma atividade ligada ao 
mundo do trabalho, essa atividade se dá ao nível da chamada 
“economia subterrânea” (KAWAKAMI, 2000, p. 78). 

 

A partir dessas influências e do cinema marginal, o diretor desenvolve 

algumas experiências iniciadas nos anos de 1970 – como O rei do cagaço e 

Exposed – agora na bitola de 35mm, colocando sobrepostas diversas 

referências culturais: é um filme antropofágico, tropicalista, no qual a ousadia 

criativa mistura tudo. Como por exemplo, na cena em que o protagonista 

encontra o seu estímulo erótico em uma revista pornográfica no lixo, ao som da 

ópera O Guarani, de Carlos Gomes – com destaque para a introdução 

romântica de Ceci e Peri – ou enquanto se masturba, quando o “superoutro” 

recita versos líricos de Castro Alves: “(...) todo o amor que em meu peito 

repousava, qual a gota de orvalho ao relento (...)”. 

O amor platônico e redentor do Dom Quixote errante se realiza na 

figura de Yemanjá: no dia dois de fevereiro, o protagonista vai até a igreja do 

Bonfim e, enquanto os fiéis em coro cantam o Hino ao Senhor do Bonfim da 

Bahia, rouba um colar de uma senhora – uma participação especial da atriz 

Nilda Spencer (1923-2008) – e foge para dá-lo à rainha das águas. Na 
                                                             
14

 A Divina Comédia é um poema de viés épico e teológico da literatura italiana e mundial, 
escrita por Dante Alighieri. É uma viagem onde se sucedem diversos acontecimentos. O poema 
é, talvez, o maior do Ocidente e tem sua força na riqueza das alegorias, que tornam o texto um 
relato atemporal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Épico_(género)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itália
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
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oferenda do colar que rouba para Yemanjá, como mais uma referência ao 

tropicalismo, ele recita versos da música Coração materno, de Vicente 

Celestino, interpretada por Caetano Veloso: “(...) por ti vou matar, vou roubar, 

embora tristezas, me causes mulher (...)”.  

Em uma cena, caminhando de noite pela rua, depois de inúmeras 

frustações em se relacionar sexualmente (inclusive com uma moradora de rua), 

o “superoutro” se vê diante da vitrine de uma loja de eletrodomésticos. Nela, 

muitas televisões ligadas, com um quadro do programa de Silvio Santos. O 

protagonista fica hipnotizado, vai ao encontro da tela, que apresenta o quadro 

“roletrando”. Nesse momento, Navarro parece sugerir um trocadilho com o 

nome do quadro, à medida que o protagonista expõe seu pênis e começa a se 

masturbar. O apresentador, na tela, parece incitar: “(...) dobra, dobra, dobra... 

vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar... Dobrou! Dobrou!”, quando o “superoutro” vai 

ao êxtase, atinge o orgasmo, fazendo uma paródia desta “masturbação” que o 

apresentador tem há décadas com a família brasileira, com as antenas “fálicas” 

de radiodifusão ao fundo, mandando a informação para todo o país. Tal cena 

surrealista, em muito remete ao cinema marginal, pois 

  
[a] vida real dessas personagens nada mais é do que a 
expressão pura e simples dos sentimentos mais rudimentares 
da pessoa humana, não encontrando as barreiras morais e 
éticas sob as quais se cercam os sujeitos integrados e 
adaptados às instituições sociais. Cada época tem o seu 
imaginário, isto é, cada época apresenta, com maior ou menor 
riqueza de conteúdo, um conjunto de ideias, que formam uma 
visão de mundo, visão decorrente das articulações do real, das 
articulações entre as estruturas sociais, econômicas e políticas 
(KAWAKAMI, 2000, p. 79).  

 

Somente na cena final se dá a sua tão pretendida relação sexual. 

Contudo, sua fusão, enfim, é com a cidade de Salvador. A transcendência que 

perpassa a obra de Navarro, em Superoutro, ganha uma imagem clara: o que 

seria a morte do personagem se torna, afinal, uma duplicação. Por meio do seu 

sobrevoo no espaço da cidade, vemos o outro, que é o seu gozo. O 

protagonista é barrado no seu suicídio, é encarcerado no corpo, nas três 

dimensões. Mas ele pode ver a quarta dimensão: a fantasia, o sonho, o desejo, 
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o pensamento, a liberdade da miséria que o aprisiona, uma transcendência da 

morte através de um superoutro: “Abaixo a gravidade!”, é o seu brado libertário. 

Em qual direção aponta Superoutro ou mesmo a trilogia freudiana? 

Essas obras foram experiências fundamentais na juventude do cineasta e, a 

rigor, encarnam o começo de sua maturidade enquanto artista. Elas 

expandiram a sua percepção de mundo, na relação com o outro e, 

principalmente, com ele mesmo; e, ao mesmo tempo, refletiram um certo 

espírito, comum aos tropicalistas, no que este se associa a uma 

 
[...] busca e percepção do Brasil, não de um Brasil abstrato, 
mas de um Brasil concreto. Antes, quando se falava em Brasil, 
um discurso pré-fabricado imperava: país subdesenvolvido, 
explorado pelos estrangeiros poderosos etc. As considerações 
econômicas ficavam em primeiro plano; mais: estabeleciam 
uma visão totalitária. A partir do trabalho desses artistas, 
entretanto, foi descoberto o país concreto e suas “coisas”, as 
coisas nossas: as cores que usava, as músicas que cantava, 
as roupas que vestia... Assumiu-se (ou descobriu-se enfim) a 
feição material, sensorial, empírica ou, numa palavra, real da 
nação brasileira (MACIEL, 1996, p. 194-195). 

 

A jornada do Superoutro nas ruas da Soterópolis é um esforço de fazer 

essa cidade existir, ao tempo em que essa nova representação de Salvador é 

criada no ato vivo do contato com as experiências do protagonista. Um desafio 

vigoroso e criativo à camisa-de-força de afirmações violentas do que 

poderíamos ser – como nas inúmeras inserções de outdoors publicitários 

durante todo o filme – que através das diferenças se liga ao que não somos. 

Superoutro representa na tela a cultura baiana e brasileira sem pudores, com 

estilo e força, de maneira muito expressiva, incorporando antropofagicamente a 

herança europeia e norte-americana à cultura afrodescendente e indígena em 

um super-homem verde-e-amarelo. 
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RE(A)PRESENTAÇÕES DA CONTRACULTURA EM EU ME LEMBRO 

 

 

Como toda e qualquer rebeldia, o espírito contracultural pode 
ser considerado, grosso modo, como um impulso de negação, 
de repúdio à ordem vigente ou, em outras palavras, à própria 
dominação; como toda e qualquer rebeldia, ele se define mais 
por negar do que por afirmar, mais pela recusa do que pela 
explicitação de um “projeto”.       

 

Marcos Alexandre Capellari 

 

 

No remate do ano 2000, a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado 

da Bahia lançou o Prêmio Carlos Vasconcelos: no ano seguinte, o projeto Eu 

me lembro foi contemplado com financiamento, roteiro que há muitos anos 

estava na gaveta esperando a oportunidade de ser produzido. Finalizada 

somente em 2005, a obra fílmica significou a tão aguardada estreia15 do diretor 

Edgard Navarro, em longa-metragem, após quase 30 anos de carreira. Aquém 

do mote principal do filme – as memórias e vivências do autor-diretor na 

infância e na juventude, representado pelo personagem Guiga – não se pode 

deixar de pensar as muitas imagens da contracultura que estampam as 

histórias abordadas na tela quando o protagonista se encontra na fase da 

adolescência. A cena e o contexto contraculturais são trazidos à tona, 

compondo o desenho histórico de toda uma geração. A partir da aparição dos 

elementos presentes na representação comportamental e artística, 

principalmente do movimento hippie, o diretor releva a ação dos grupos 

culturais que agem no sentido de conferir à contracultura a sua devida 

importância nas transformações sociais vividas no mundo ocidental nos últimos 

tempos.  

                                                             
15

 Eu me lembro teve sua primeira apresentação pública no 38º Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro, em 2005, e ganhou sete prêmios: Melhor Filme, Direção, Roteiro, Atriz, Ator 
Coadjuvante, Atriz Coadjuvante e Prêmio da Crítica.  
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Seja nos cenários que recorrem ao místico, à magia, à natureza, na 

trilha sonora que fala diretamente à alma ou nos objetos de cena que trazem 

símbolos reconhecíveis da geração hippie, seja ainda nos diálogos com teor 

existencialista, nos gestos de quem está à procura de si mesmo e, ao mesmo 

tempo, compartilha coletivamente experiências profundas, ou nos vistosos 

figurinos artesanais, as décadas de 1960 e 1970 são representadas no filme 

através de um mosaico de fatos históricos marcantes. A respeito destes, Eu me 

lembro retoma, em certa medida, o caminho trilhado por uma juventude que 

conheceu intensas transformações (sociais, políticas, econômicas e culturais) e 

que tentou a todo custo  reinventar os modos de vida e comportamento frente 

às normas e condutas tradicionais, consumadas ao redor do mundo, ao longo 

de muito tempo: 

 
Pela primeira vez na história da humanidade, enormes massas 
humanas, mais especificamente jovens, informalmente se 
organizaram em todo o mundo ocidental, para lutar com paz e 
amor. Não exatamente contra a miséria e a fome. Contra temas 
que em geral vêm oprimindo os homens desde os primórdios 
das sociedades humanas, independentemente da classe social 
a que pertençam. Temáticas que não dizem respeito apenas a 
um país ou a um possível segmento de fanáticos. Mas, a toda 
uma aldeia global (ALMEIDA, 1996, on-line). 

 

Diversas populações jovens, espalhadas pelo mundo ocidental, 

passaram a questionar e por em xeque a necessidade de se alimentar valores 

costumeiramente disseminados, quando se deram conta do fardo e sofrimento 

que estes impunham. Na verdade, as novas gerações começaram a 

compreender o irrefutável poder de mudança que lhes pertencia, isto é, a 

capacidade de construir suas próprias ideologias de vida, instituindo novas 

formas de pensar e sentir o meio em que viviam. Desse modo, os primeiros 

passos da contracultura – fenômeno que a imprensa norte-americana dos anos 

de 1960 assim chamou por referir-se, como sugere o próprio nome, a algo 

contrário à cultura dita oficial – foram dados por uma juventude que não via 

mais razões para acreditar nos rumos e crenças traçados outrora, passando a 

rejeitar as velhas ordens, os costumes antigos, tomando como horizonte 

exatamente o por vir, a ser determinado pelo seu próprio intermédio. Nesse 

caso a contracultura pode se referir, dentre outras coisas, a algo mais geral, 
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mais abstrato, um certo espírito, um certo modo de contestação, de 

enfrentamento ante da ordem vigente, de caráter consideravelmente radical e 

bastante estranho às formas mais tradicionais de oposição a esta mesma 

ordem dominante (CAPELLARI, 2007, p. 5). Em outras palavras, ela não se 

assemelha a nenhum formato de oposição política clássica, como os grupos de 

esquerda, estando mais próxima de algo que não se configura como um 

projeto, um desenho ideológico consolidado, e sim como uma espécie de 

atitude de recusa diante das normas institucionalizadas, possibilitando ao 

indivíduo um modo diferente de ser e agir. Tal postura pode ser verificada em 

uma cena de Eu me lembro que mostra Guiga (Lucas Valadares) e dois 

amigos, Daniel (João Miguel) e Helinho (André Tavares), em um pasto, 

colhendo cogumelos, fumando maconha e confessando o que gostariam de 

“fazer” na vida – perspectivas estas bem dissonantes daquelas esperadas e 

difundidas pela ideologia dominante da classe média a que pertencem: 

 

– Eu queria aprender guitarra, mas depois eu vejo. Pra livrar 
uma grana eu vou ter mermo é que dar umas aulas de ioga ou 
então eu vou vender sanduíche natural na praia! (Daniel) 

 
– Eu vou pra Chapada. Lá tem uma comunidade. A aranha vive 
do que tece. Eu quero é plantar pra comer. E você Guiga? 
(Helinho) 
 
– Não sei... Eu to pensando em comprar uma super-8. (Guiga)  
 
– Você viaja mesmo nessa de artista! (Helinho) 

 

A ideologia presente nos discursos juvenis de Guiga, Daniel e Helinho 

representa uma distorção ou negação da cultura hegemônica dos filhos da 

classe média, que apregoa uma vida voltada para o reconhecimento de um 

cargo “respeitado”, o sucesso profissional (ou pelo menos aquele que se 

convencionou como tal) e a conquista de um relevante poder aquisitivo. Na 

realidade, todos esses pré-requisitos dominantes não se constituem enquanto 

prioridades nos planos dos personagens, que almejam a realização de seus 

sonhos e desejos. A partir desse exemplo, em termos gerais, vale destacar que 

a contracultura define-se como “a representação dada a um conjunto de 

manifestações de repúdio ao modus vivendi predominante no Ocidente, por 
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parte da juventude dos anos 60 e 70 do século passado” (CAPELLARI, 2007, 

p. 7).  

 

 

O LAÇO GLOBAL DAS (RE)AÇÕES CONTRACULTURAIS  

 

 

No pensamento de Marcos Alexandre Capellari (2007, p. 6), podem ser 

encontradas as condições que, em grande medida, desencadearam as 

(re)ações contraculturais no mundo ocidental. O autor, para suas análises, 

baseia-se em estudiosos que refletiram sobre o fenômeno contracultural nos 

Estados Unidos, identificando quatro vetores principais: o acelerado 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia vinculadas à lógica capitalista, 

assim como a configuração do Estado em tais moldes, culminando com o que 

foi denominado “tecnocracia”; o firmamento de uma classe média urbana 

educada segundo os ideais do individualismo narcisista; o clima de terror 

motivado, no pós-guerra, por um provável confronto nuclear entre os EUA e 

URSS; e a disseminação de princípios filosóficos, sociais, psicológicos e 

religiosos, advindos do Ocidente e do Oriente, que propunham, de algum 

modo, uma alternativa quanto ao que se convencionou chamar de 

establishment
16

. Apesar da “constelação” de manifestações contraculturais, 

suscitadas por tais acontecimentos, podem-se reconhecer alguns de seus 

desenhos mais visíveis: 

 
1) A desvalorização do racionalismo e em seus 
desdobramentos temos as rebeliões, nas universidades, contra 
o sistema de ensino, e a construção de novos paradigmas, ou 
visões de mundo, baseadas em correntes culturais 
subterrâneas do Ocidente, em filosofias e religiões orientais e 
em certas vertentes da psicanálise e do marxismo; 2) A recusa 
ao american way of life, expressa em um estilo de vida 

descompromissado e errante, sendo característico o dos 

                                                             
16 O termo establishment, em uma acepção geral, diz respeito à ordem econômica, política e 
ideológica que compõe uma sociedade ou um Estado. O mesmo termo, em contextos mais 
específicos, pode referir-se a uma determinada elite social, econômica e política que, uma vez 
detentora dos principais mecanismos de poder, controla uma sociedade; ou pode ainda 
designar as instituições comandadas pelos grupos hegemônicos, cujos interesses recaem 
fortemente sobre decisões políticas, econômicas, culturais, etc.  
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hippies; 3) O pacifismo (ainda que houvesse, em algumas de 
suas vertentes, a dos Black Panthers, por exemplo, a opção 
pela luta armada), dirigido principalmente contra ações 
imperialistas das grandes potências; 4) O hedonismo, 
caracterizado pela valorização do corpo e das emoções, sendo 
as suas principais manifestações a “revolução sexual” e o culto 
às drogas psicotrópicas, normalmente relacionadas a um de 
seus principais veículos de disseminação, a música rock 
(CAPELLARI, 2007, p. 7). 

 

No contexto específico da década de 1960, diante da sociedade e da 

mídia, a sensação era de uma certa liberdade e ousadia psicológica, quando os 

jovens tinham como fim uma tentativa de expansão da mente e descoberta do 

corpo. Todavia, mediante as condições em que inevitavelmente se fundam a 

contracultura, é que a busca pela transformação do pensamento, a 

ressignificação dos usos e potencialidades do corpo e a reconfiguração das 

formas de comportamento passam a coexistir com um sempre crescente 

sentimento de responsabilidade coletiva pelo fim de uma guerra (a II Guerra 

Mundial); pelo início de outra (A guerra do Vietnã); pelos fortes impactos da 

pobreza e da injustiça no “terceiro mundo” por conta do Imperialismo praticado 

pelas nações dominantes; pelo racismo declarado (ou não), pela degradação 

ambiental, entre outros. Soma-se a esse tenso cenário o fato de que  

 
[n]essa década os telespectadores da “aldeia global” assistiram 
aos mais variados lances das duas superpotências envolvidas 
na Guerra Fria, EUA e União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), e de outras disputas políticas direta ou 
indiretamente relacionadas a ela como, por exemplo, a 
construção do “muro de Berlim”, em agosto de 1961, a “crise 
dos mísseis de Cuba”, em outubro de 1962, a deposição de 
João Goulart da presidência do Brasil, em abril de 1964 ou as 
32 guerras de guerrilha, que se desenrolaram de 1945 a 
meados dos anos setenta em várias partes do globo, a maioria 
das quais no Terceiro Mundo, quase todas, segundo 
Hobsbawm, promovidas por colônias que não conseguiram sua 
independência de forma pacífica (CAPELLARI, 2007, p. 3).  

 

Foi dentro desse quadro-limite de caos, conflitos e guerras que o nu, o 

palavrão, o escabroso, as perversões sexuais, o sagrado, o lirismo exagerado, 

a desconstrução dos dogmas, a exposição visceral do autor no cinema, as 

formas cinematográficas não convencionais, a exacerbação da subjetividade 
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ganharam cada vez mais eco, assim como as opções sexuais diversas, a moda 

unissex, a vida alternativa, as religiões não tradicionais, a preocupação com o 

meio ambiente, entre outros padrões comportamentais cooptados, 

desobstruíram o silêncio de outrora. No longa-metragem Eu me lembro, chama 

a atenção a cena que mostra Guiga reunido com amigos hippies em sua casa, 

jovens dotados dos mais variados modos de ser e pensar – comumente 

desconsiderados pela sociedade tradicional, uma vez eleitos “estranhos” e/ou 

“proibidos” –, que são deflagrados pelo próprio protagonista ao apresentar ao 

telespectador, por exemplo, um dos amigos ali presentes: “Pablito era versado 

em magia, astrologia e cabala. Iniciado em tarôs e taras, em fatalidade e 

aceitação do destino.” Nesse sentido, como apontam Ken Goffman e Dan Joy:  

  

Lendas nasceram, revoluções pareciam possíveis, 
comunidades e comunas nasceram e morreram, indivíduos 
tiveram experiências intensas que alguns nunca irão esquecer 
e outros nunca irão recordar. Novas filosofias eram concebidas 
com quase a mesma frequência que minissaias. Os sistemas 
de crenças e as mentes das pessoas foram expandidos, 
algumas vezes bem além do ponto de ruptura (GOFFMAN e 
JOY, 2007, p. 272). 

 

A expansão da consciência era tão notável quanto o desenvolvimento 

científico e tecnológico, que, por sua vez, recaíam fortemente sobre as 

decisões políticas e os anseios de vida de cada um. Dessa maneira, diante de 

uma tecnocracia crescente, a postura dos jovens dos anos de 1960 era no 

mínimo contraditória. As novas gerações, ou pelo menos a maioria delas, 

queriam as “máquinas de infinita bondade”: a guitarra elétrica e o amplificador, 

o rádio pop, o show de luzes, os carros rápidos e os produtos divinos da 

química avançada. Desejavam desfrutar dos excessos e das novidades da 

produção em massa, fomentada pela lógica de produção capitalista dominante 

– que, controversamente, ajudou a fundar muitos dos valores e ideais 

materialistas que se tornaram alvo de “cisma” da juventude contracultural.   
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O DESBUNDE ILUMINADO 

 

 

Muitas correntes antimaterialistas, despertadas por movimentos como 

o transcendentalismo, se transformaram em uma tentativa de viver no agora 

eterno, como se controles burocráticos, regras de propriedade e a suposta 

necessidade de vender o tempo para ganhar a vida fossem apenas cansativas 

barricadas a serem ignoradas. No filme de Navarro, a casa habitada pelo jovem 

Guiga tem os “ares” de um santuário, um lugar místico, um espaço destinado à 

comunhão coletiva, às viagens transcendentais. Quando as imagens dessa 

casa ganham a tela pela primeira vez, a narração do protagonista trata de 

preenchê-las, de revelar sua relação inusitada com o lugar que habita: 

 

 O velho piano já estava vendido por qualquer preço a um 
pastor protestante. E pouco depois a própria casa ia ser torrada 
nos cobres. Como o gato que se vicia na casa, eu ainda 
permaneci por algum tempo. E pela primeira vez me vi 
morando sozinho. [...] Numa radical subversão da antiga 
ordem, a casa foi aberta aos malucos. Já não tínhamos hora 
nem lugar para nada. 

 

 A respeito dessa passagem, vale mencionar que,  

 

[n]os anos 1960, parecia que alguma espécie de prisão 
psíquica tinha sido aberta e todos os jovens estavam tentando 
escapar de lá. [...] Os ideais libertários do Iluminismo colidiam 
com a busca poética dos românticos de contato humano mais 
profundo, experiência e libertação da alma, dando luz a 
movimentos culturais e políticos baseados no desejo de criar 
uma sociedade que fosse ao mesmo tempo humana e 
arrebatadora... Agora! (GOFFMAN e JOY, 2007, p. 272). 

  

Com a noção revitalizante de uma certa autoridade e liberdade 

psíquica, a juventude expressava o desejo de viver segundo um padrão ético 

diferente daquele que os seus pais tinham aceitado como “exemplar” e vinham 

seguindo, desvencilhando-se das amarras morais da cultura dominante que 

lhes havia sido transmitida. Vale destacar outra vez a cena de Guiga reunido 

com amigos hippies em sua casa: observam-se como os jovens ali presentes 

reinventam e subvertem questões como “amor romântico”, “fidelidade” e 
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“sexualidade” inscritos nos moldes tradicionais. O protagonista, ao avistar “sua” 

namorada dançando de maneira muito íntima e sensual com Pablito, comenta 

com o amigo Daniel: “Eu não tô segurando a onda!” E Daniel rebate: “Colé, 

Guiga! Cê não vive dizendo que acha bonito viver em comunidade, bicho! Tem 

que saber que ninguém é de ninguém. Bote isso na cabeça, my friend! Fica 

assim não! A menina só ta querendo dançar. Vamo lá!” Daniel e Guiga – ainda 

desconfiado – vão em direção a alguns amigos que dançam entre si, se tocam, 

se descobrem. Não demora muito e o protagonista vê-se praticamente 

“encurralado” pelo êxtase e pela atração daquele momento, sendo 

inevitavelmente envolvido pelo grupo, misturando-se a ele, quase 

desaparecendo como “unidade”. Sendo assim, faz-se necessário lembrar que,  

 

[n]ão bastava, pois, para muitos desses jovens, romper com o 
Estado, com a sociedade, com a família; era preciso, antes de 
mais nada, romper as engrenagens internas da repressão 
psíquica e promover uma revolução interior. A adesão às 
drogas, à psicanálise em diversas versões e ao misticismo 
oriental, muitas vezes de forma combinada, correspondia ao 
anseio pela revolução psíquica, da qual nasceria o novo 
homem. Não era só um mundo “lá fora” que movia essa 
juventude insatisfeita a cair na estrada e buscar o novo; era 
também, e sobretudo, o mundo interno que prometia, aos 
viajantes, o entendimento de si e a superação dos limites 
impostos pela cultura (CAPELLARI, 2007, p. 27).  

 

Nesse contexto, o princípio do prazer foi colocado acima da ética de 

trabalho puritana. O inconformismo e a busca pessoal de uma identidade 

adquiriam a aparência de um movimento de massas, produzindo novas formas 

de conformismo, novas identidades grupais. Drogas e rebelião se 

transformavam naquilo que todo jovem queria, como se pode notar na cena 

que Guiga aparece em um pasto de cogumelos confessando sua incursão 

pelos efeitos provocados pela maconha:  

 

Embora fosse presa fácil das bad trips, eu fumava diariamente. 
Estava curioso acerca de novas experiências. Encarava aquilo 
como um desafio. Para me tornar um homem de verdade eu 
tinha que aprender a lidar com meus demônios. 
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Apesar da tentativa transgressora de se conhecer melhor, de ir ao 

encontro com os enigmas mais íntimos, ou melhor, de uma espécie de “inferno 

interior”, as drogas necessariamente não garantiam a transcendência ou 

passagem para uma nova realidade, nem uma reconfiguração da antiga ordem 

das coisas: 

 

A verdadeira motivação de quem se droga não é, segundo a 
crítica, a de ampliar a compreensão da realidade; pelo 
contrário, é evadir-se dela. Evasão que, em última instância, 
corresponde não só à negação do mundo, como também à 
abdicação da “noção de [ser] sujeito da história”. De modo que, 
para Luciano Martins “o culto da droga revela-se [...] como um 
instrumento de negação tanto da liberdade quanto da condição 
de sujeito”, em suma, um instrumento de alienação 
(CAPELLARI, 2007, p. 59).  

 

Os jovens da contracultura utilizavam as drogas ora como um tipo de 

busca lúdica em direção ao prazer, ora como uma possibilidade de ampliação 

da mente, por tanto tempo cerceada quanto às suas potencialidades. Graças a 

elas era possível uma incursão temporária por sensações e sentimentos 

desconhecidos, prazeres intensos e mundos inimagináveis. A opção da 

juventude pelo uso sempre crescente de psicoativos e alucinógenos dizia 

respeito provavelmente a um exercício da individualidade, na medida em que 

eles decidiam os caminhos através dos quais podiam penetrar a interioridade e 

subjetividade. Ainda assim, a imersão em uma liberdade interior não livrava a 

juventude dos acontecimentos objetivos da vida, dava-lhes apenas a aparência 

momentânea de um mundo mais palatável e extasiado. Em muitos trechos de 

Eu me lembro, Guiga e seus jovens amigos reúnem-se para consumir drogas, 

vivenciando instantes profundos de delírio e devaneio, mantendo-se, em certa 

medida, protegidos e distanciados da exaustiva realidade do país com a 

deflagração da ditadura militar.  
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CENAS DE UM BRASIL EM CACOS  

 

 

Embora as manifestações da contracultura tenham chegado ao Brasil 

através dos Estados Unidos e da Europa, em síntese, do mundo ocidental, a 

cena contracultural no território brasileiro teve contornos muito específicos, 

principalmente diante do contexto de implementação da ditadura militar através 

do golpe de 1964. Se na maior parte das nações ocidentais, especialmente nos 

EUA, os manifestos jovens eram, em certo ponto, tolerados, no Brasil as 

(re)ações críticas por parte da juventude eram consideradas uma ameaça, algo 

a ser coibido. Assim,  

 
as formas pelas quais a contracultura se difundiu no Brasil 
foram bastante peculiares, não podendo contar com um dos 
elementos que a distinguiram nos EUA e na Europa: as 
grandes manifestações coletivas de repúdio ao sistema, 
limitando-se, assim, à incorporação de um novo “estilo de vida”, 
a partir de seus referenciais estéticos e intelectuais 
introduzidos por intermédio das artes plásticas, da literatura, da 
música e de jornais alternativos, como O Pasquim 
(CAPELLARI, 2007, p. 9).  

 

Em um país marcado por uma forte repressão política encabeçada 

pelos militares, proliferavam-se contragolpes ideológicos por parte dos 

movimentos alternativos, anunciando uma mudança significativa nos 

paradigmas culturais. Vale ressaltar aqui os embates entre as correntes que, 

no interior da classe artística, colocavam-se como antagonistas: a corrente 

nacional de esquerda, de linha mais ortodoxa, versus a contracultural, 

vanguardista e experimental, ambas matizadas pelo romantismo, por ideias 

convergentes, mas com práticas divergentes. A primeira linha, a socialista, 

buscava o discurso da responsabilidade política, enquanto que a segunda, de 

caráter libertário, enfrentava a realidade pela instauração do poético, rompendo 

com a linearidade das significações e reconfigurando o político: 

 
Figuram essa rebeldia à luz da postura revoltada, dominante 
nas décadas de 60 e 70 no Brasil, plugadas nas insatisfações 
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que se avolumam após a 2ª Guerra Mundial, quando os valores 
da racionalidade são postos em dúvida (LEÃO, 2009, p. 8).  

   

Para representar a década 1960, a trilha sonora de Eu me lembro, 

assinada por Tuzé de Abreu, utiliza-se da música Baby, de Caetano Veloso, 

em alusão clara ao movimento tropicalista, para resgatar a atmosfera cultural e 

artística do período. Na tela vê-se um clipe de imagens de Guiga e sua 

namorada, apaixonados pelas paisagens demarcadas pelo pôr-do-sol, céu e 

mar da baía de Salvador, até o momento em que o casal, trocando carinhos 

íntimos em um local público, é flagrado por um guarda que diz: “Bora, bora, 

bora! Aqui não é lugar de safadeza não!”. Dessa forma, o cineasta demonstra o 

fato de que, apesar do clima “tropical”, existia uma liberdade apenas aparente 

diante do regime militar, e essa ação parece apontar para o início da era mais 

pesada da repressão, que pairava despercebida da realidade latente do golpe, 

antes de dezembro de 1968. 

O tropicalismo – “considerado como a ‘porta de entrada’ para uma 

estética que contém, em seu bojo, elementos conceituais oriundos da 

contracultura” (CAPELLARI, 2007, p. 8-9) – teve início em 1967, ano 

particularmente extraordinário para a arte e cultura brasileiras. O cinema, o 

teatro e a música foram marcados por três acontecimentos ímpares: o 

lançamento do filme Terra em transe17, de Glauber Rocha; a estreia da peça O 

rei da vela18, de Oswald de Andrade, dirigida por José Celso Martinez; e o III 

                                                             
17

 “Pode afirmar que Terra em transe foi a pedra fundamental para o movimento da tropicália, 
que fez exatamente isso: criou uma imagem metafórica, estilizada, do país. [...] Realizado pós-
64, ele expressa a reação da geração diante do triunfo da direita. A revolução socialista não 
ocorreu, muito pelo contrário; Terra em transe exprime a sensação do que ficou: a frustração 
pela vitória da direita. O que fazer quanto a isso? Que país é esse? O filme procura um retrato 
metafórico mas concreto da nação, suas imagens têm nervos e sangue nas veias. [...] Reflete a 
perda das ilusões, a superação da ingenuidade, o processo de aprofundamento que iria 
finalmente conduzir a 68. Parte das novas percepções é da nova desconfiança com as 
potencialidades revolucionárias do povo, base da política marxista que é questionada 
abertamente pelo filme. Na verdade, o povo sustenta seu próprio algoz; cada indivíduo é o 
sistema” (MACIEL,  1996, p. 112-113). 
18

 O rei da vela é uma peça escrita em 1933, por Oswald de Andrade, um dos principais nomes 
do Modernismo brasileiro. Contudo, somente foi publicada pela primeira vez em 1937 - única 
edição em vida do autor – e montada apenas 30 anos mais tarde, em 1967: a encenação foi 
uma das mais contundentes de José Celso Martinez e o "espetáculo-manifesto" tornou-se 
emblema do movimento tropicalista. A montagem apelava para procedimentos paródicos, 
satirizava a ópera, a revista musical, os filmes da Atlântida, a comédia de costumes e abusava 
de signos que remetiam a uma sexualidade explícita, ao mesmo tempo grotesca e farsesca. O 
texto de Oswald de Andrade forneceu os ingredientes que o grupo buscava para refletir sobre a 
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Festival de MPB da TV Record, quando Caetano Veloso apresentou Alegria, 

alegria e Gilberto Gil Domingo no parque, ambos acompanhados por conjuntos 

de rock. No mesmo ano Caetano lançava o LP Tropicália (mesmo nome de 

uma exposição de Hélio Oiticica, na qual também buscou fundamentação 

teórica), cuja música homônima seria tida como o manifesto musical do 

movimento (PAES, 2001 p. 79). Este, inspirado na Semana de Arte Moderna 

de 1922 e no Manifesto Antropófago (1928) de Oswald de Andrade, sob a 

influência das correntes artísticas de vanguarda e da cultura pop nacional e 

estrangeira, aliou o tradicional ao moderno, bem como as manifestações da 

cultura brasileira a inovações estéticas radicais. Desse modo, o fenômeno 

tropicalista  

  

[e]xpôs as indeterminações do país, no nível da história e das 
linguagens, devorando-as; reinterpretou em termos primitivos 
os mitos da cultura urbano-industrial, misturando e confundindo 
seus elementos arcaicos e modernos, explícitos ou recalcados, 
evidenciando os limites das interpretações em curso. 
Apropriaram-se de materiais e formas da cultura, inventariados 
no tratamento artístico em que se associam uma matriz 
dadaísta e uma prática construtivista (FAVARETTO, 2000, p. 
56). 

 

O tropicalismo fazia descaso do essencialismo e propunha a ideia de 

misturar, sincretizar, hibridizar, engolir e mastigar para depois re(a)presentar a 

leitura de algo para o mundo. Tal tendência foi possível graças ao fato de que, 

por um lado,  

 
[o] Estado propugnava por um controle cada vez maior da 
sociedade brasileira, por outro, em virtude de sua opção pelo 
desenvolvimento atrelado ao capitalismo transnacional, essa 
mesma sociedade se tornava permeável, via indústria cultural, 
ao internacionalismo (CAPELLARI, 2007, p. 8-9). 
 

Influenciada por essa “atmosfera” sincrética, híbrida e internacionalizada, 

por que não rica, a juventude tropicalista 

                                                                                                                                                                                   
crise do momento histórico e cultural. Com visualidade forte e agressiva, criada por Hélio 
Eichbauer, e uma canção de Caetano Veloso, a montagem foi dedicada a Glauber Rocha, que 
lançara pouco antes Terra em transe. Convergiram, assim, as propostas estéticas que 
estruturaram o tropicalismo como movimento abrangente.  
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[v]isava à integração dos fatos da cultura – étnicos, linguísticos, 
culinários, folclóricos, artísticos, históricos – que compunham a 
“originalidade nativa” a uma perspectiva moderna, propiciada 
pelas técnicas de vanguarda e industrialização. Seus princípios 
estéticos provinham da visão pura do cubismo (a síntese, o 
equilíbrio geômetra, o acabamento técnico), da imaginação 
sem fio do futurismo, da agressividade dadaísta, da livre 
associação surrealista, que privilegiavam a invenção, a 
surpresa, as imagens-choque, a sintaxe descontínua e o 
humor. Implicava, também, a valorização de aspectos 
históricos, sociais e étnicos recalcados na produção artística e 
intelectual vigente (FAVARETTO, 2000, p. 56). 

 

O desenvolvimento da estética tropicalista, sua tendência de conciliar o 

que era supostamente inconciliável ou de trazer à tona o que estava encoberto, 

somente pareceram possíveis após o golpe militar, pois seu presente 

"deboche" no discurso e na prática cultural adveio da descrença na esquerda, 

da desilusão política diante da derrota da democracia, da impossibilidade de 

realização do país – submerso em censuras e violências, como se pode notar 

na cena em que o personagem Getúlio (Alex Muniz), integrante da luta armada, 

ao reencontrar seus amigos em uma espécie de quermesse, entre os quais se 

encontra Guiga (Lucas Valadares) escancara a outra versão do país dominado 

pelos militares, por vezes maquiada:  

 

A situação ta cada vez pior! A população só sabe o que os 
milicos querem. Eles manipulam a informação. Dizem que a 
gente é ladrão de banco, quando a grana dos assaltos é para 
financiar a guerrilha... Sequestro a gente faz é para libertar 
companheiro que ta sendo barbaramente torturado na prisão. 
Aqui mesmo na polícia federal tem alguns. Os caras são 
sádicos! Profissionais de tortura! Cometem horrores: 
afogamento; pau de arara; dão choque nos culhões; enfiam um 
fio elétrico na uretra do cara... Uma dor insuportável. Quando 
querem fazer alguma execução, eles dizem que o companheiro 
se suicidou ou anunciam uma fuga e dão cabo do corpo. 

 

 Inicialmente, antes da fala de Getúlio, Guiga e seus amigos encontram-

se em um momento de descontração e alegria, apartados, de alguma forma, do 

terror que se espalha pelo país, porém, logo após a fala do personagem, cada 

membro do grupo adquire um olhar sobrecarregado. Tal mudança, pode-se 

dizer, simboliza a ruptura com uma certa ingenuidade quanto à real conjuntura 
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do Brasil, tal como fizeram os tropicalistas, desvelando o caos e a 

complexidade do país em pleno domínio da ditadura:  

  

As contradições culturais são expostas pela justaposição do 
arcaico e do moderno, segundo um tratamento artístico que faz 
brilhar as indeterminações históricas, ressaltar os recalques 
sociais e o sincretismo cultural, montando uma cena 
fantasmagórica toda feita de cacos (FAVARETTO, 2000, p. 60). 

 

 

 

 VERSÕES DE UM PAÍS QUE SE RADICALIZOU 

 

 

Com o Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, o cerco dos 

militares tornou-se mais violento e observou-se uma provocação menos 

ostensiva diante do regime por parte dos tropicalistas, pois, atentos ao grau de 

violência dos militares, o humor corrosivo e a atitude anárquica com relação 

aos valores burgueses começavam a se refletir em um progressivo 

desinteresse pela política. Muitos jovens, influenciados por parte da cultura 

internacional e pelo tropicalismo, acreditavam em uma outra compreensão do 

fazer político, em outra ideologia que vai além do posicionamento maniqueísta 

direita/esquerda, como argumenta o teórico Gonçalo Junior:  

 

[…] até 1968 a juventude engajada tinha como norte comum a 
derrubada da ditadura. Outras preocupações, relacionadas à 
subjetividade, em geral ficavam em segundo plano. Quando, 
porém, o ‘sinal se fechou’ com o AI-5, a juventude se ‘trifurcou’: 
uma parte dela aderiu à luta armada, outra à sociedade de 
consumo e uma terceira, já aberta para as influências culturais 
internacionais e desconfiada em relação à luta política 
tradicional, ‘desbundou’ (GONÇALO JUNIOR, 2009, p. 104). 

 

O desvario da juventude, conhecido como desbunde, marcou um 

importante período histórico, ou seja, a passagem da década de 1960 e os 

desdobramentos e reverberações culturais nos anos de 1970. Se na primeira 

década do movimento contracultural todos os esforços em prol de 

transformações na conjuntura dominante concentravam-se no coletivo, na 
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década seguinte, boa parte das ações e impulsos destinados a romper com o 

dito estabelecido teve como eixo principal a postura individual (LEÃO, 2009, p. 

7). A esse respeito, os jovens se encontravam divididos, ou melhor, separados 

por ideologias distintas quanto à maneira de se manifestarem e reagirem contra 

a ordem vigente:  

  

Fala-se muito em duas vertentes de contestação assumida 
pela juventude no início dos anos 1970. Uma, militante, 
clandestina e até terrorista. E outra, de confrontação pelo 
distanciamento assumido quanto às formas de organização 
social. O estereótipo destas vertentes de contestação é a 
atitude hippie e a guerrilheira (ALMEIDA, 1996, p. on-line). 

 

As duas vertentes de manifestação contracultural destacadas, isto é, a 

atitude hippie e a guerrilheira podem ser observadas no filme Eu me lembro. 

De volta à cena da quermesse, mostra-se, de um lado, reunidos em uma mesa, 

Guiga e amigos próximos, representantes do movimento hippie, nas suas 

gírias, roupas, cabelos, opiniões e atitudes diante da vida; de outro, revela-se 

um amigo dissidente desse primeiro grupo, Getúlio, membro de uma 

organização clandestina voltada para a luta armada. Desses exemplos, o 

diretor pontua as formas como os jovens se posicionavam de diferentes 

maneiras diante da opressão.  

Em outra passagem pontual do filme, quando o protagonista adentra 

em seu “inferno interior” e encara os seus “demônios”, o diretor apresenta em 

contraponto o momento político em que vivia o Brasil no início da década de 

1970, em um clipe de imagens sob a trilha sonora de temas ufanistas e 

narrações futebolísticas do tricampeonato mundial, entrecortado de relatos 

jornalísticos sobre a morte de Lamarca, Marighella, Herzog e Torquato. 

Naquele momento, a contracultura brasileira, representada no Tropicalismo, 

chamava a atenção para uma micropolítica do corpo e do comportamento, uma 

intervenção múltipla que visava mexer, ocupar, provocar, brincar e introduzir 

elementos híbridos da desorganização nos canais de comunicação legitimados 

da sociedade: Guiga, após se liberar dos cuidados psiquiátricos, corre na praia 

e vocifera em direção ao céu: “O que você quer de mim, seu filho da puta?”, 

para logo em seguida, sair correndo e emendar: “Vamos curtir, vamos brincar, 
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a alegria é a prova dos nove19!”, em clara alusão ao Manifesto Antropófago20. A 

transição de cena acontece com um áudio de Gilberto Gil21: “(...) talvez no 

embrulho você ache o que precisa. Pare, ouça, ande, veja: não custa nada, só 

lhe custa a vida (...)”.Ou ainda na cena do almoço macrobiótico, na casa de 

Guiga com seus amigos da “nova era”, em que se ouve outro trecho da mesma 

música de Gil: “(...) eu gosto mesmo é de comer com coentro. Uma moqueca, 

uma salada, cultura, feijoada, lucidez, loucura. Eu gosto mesmo é de ficar por 

dentro. Como eu estive na barriga de Claudina (...)”. 

Apesar da narrativa cinematográfica clássica, a obra de Navarro parece 

ser permeada pelo espírito tropicalista, quando faz uso de uma pluralidade 

temática e de elementos diversos, tais como: religião, sexo, política, família, 

loucura, racismo, autobiografia, contracultura, humor e poesia. Da mesma 

forma, a trilha sonora do filme compõe-se como um mosaico de distintas peças 

temporais e locais, trazendo Beatles, Chopin, mantras indianos, canções 

antigas do rádio e de outros filmes, hinos oficiais, cantos populares e de santo, 

assim como músicas dos próprios tropicalistas. O autor mescla elementos 

polifônicos, apanhados na tradição de momentos históricos diversos, a partir de 

citações de obras de terceiros e apropriações na sua produção artística.  

 

 
ENTRAM EM AÇÃO AS MINORIAS 

 

 

O filme Eu me lembro vai além de simplesmente representar símbolos, 

imagens, cenas, personagens, formas de comportamento e estilos de vida 

característicos da contracultura configurada à realidade brasileira, na medida 

                                                             
19

 Expressão usada por Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago – uma resignificação 
sobre uma elaboração matemática para comprovar o resultado de operações aritméticas 
elementares – no sentido de ser a alegria a experiência pessoal por excelência. 
20 O Manifesto Antropófago (ou Manifesto Antropofágico) foi um manifesto literário escrito por 
Oswald de Andrade, principal agitador cultural do início do Modernismo brasileiro, o qual 
fundamentou a Antropofagia. Lido em 1928 para seus amigos na casa de Mário de Andrade, foi 
publicado na Revista de Antropofagia, a qual Oswald ajudou a fundar com Raul Bopp e Antônio 
de Alcântara Machado.  
21

 Trecho da canção Objeto semi-identificado (1969), de Gilberto Gil e Rogério Duarte. Arranjos 
de Rogério Duprat. 
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em que o diretor se utiliza da própria ferramenta fílmica para adotar um tipo de 

atitude contracultural, ou seja, uma (re)ação crítica diante do tratamento 

excludente de grupos minoritários (no que diz respeito a poder e legitimidade) 

por parte da cultura ocidental inscrita nos moldes tradicionais. Para exemplificar 

tal postura, recorre-se novamente à cena de Guiga (Lucas Valadares) e seus 

amigos reunidos na quermesse, dentre eles, há um homem negro (Ângelo 

Flávio) e uma mulher negra (Rita Santana) que expõem seus pontos de vista 

em relação aos estereótipos no cinema e na TV: falam sobre o fato de as 

atrizes negras estarem sempre representando a personagem da doméstica ou 

da escrava, não tendo nunca a chance de um papel de destaque – temática 

muito bem abordada no documentário A negação do Brasil22 (2000), de Joel 

Zito Araújo. “A partir da fala dessa personagem, uma jovem negra com o 

cabelo black power, as vozes silenciadas no filme – e no país – ganham 

audição” (VISCARDI, 2012, on-line). O casal discursa também sobre a prisão 

do ator baiano Mário Gusmão23 e questiona sobre a influência que teve a cor 

da pele para a forma brutal com que ele foi tratado, como posteriormente 

argumentaria o diretor: 

 

Por exemplo, a questão do negro, do movimento black power, 
que transcende o universo das ideias do personagem; ali sou 
eu intervindo hoje, com minha vivência atual de mundo e a 
interpretação da época em que viveu o personagem 
(NAVARRO, 2010, on-line). 

 

A partir dos anos de 1960, a cultura negra passa a ter papel primordial 

na esquerda, nas lutas políticas setorizadas, no Brasil e no exterior. Os 

militantes negros conseguem desenvolver seus discursos políticos, mas as 

bases populares permanecem reprimidas, devido a uma falsa ideia de 

democracia racial:  

                                                             
22 Documentário que traz à tona a história das lutas dos atores negros pelo reconhecimento de 
sua importância na história da telenovela brasileira. O filme é enriquecido ainda mais com 
depoimentos de atores como Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Léa Garcia, Zezé Motta e 
Maria Ceiça, entre outros, que contam suas experiências e discutem o preconceito contra 
artistas negros. O diretor Joel Zito Araújo, baseado em suas memórias e em uma minuciosa 
investigação, analisa as influências das telenovelas nos processos de identidade étnica dos 
afro-brasileiros.  
23 Primeiro negro formado na Escola de Teatro da UFBA, que durante a ditadura foi preso e 
torturado por porte de maconha. 
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A ausência de tensões abertas e de conflitos permanentes é, 
em si mesma, índice de boa organização das relações raciais? 
Um preconceito de não ter preconceito. Ou seja, a tendência 
do brasileiro seria continuar discriminando, apesar de 
considerar tal atitude ultrajante (para quem sofre) e degradante 
(para quem pratica). (SCHWARCZ, 1998, p. 202). 

 

Até o fim da década de 1970, quando o Movimento negro unificado 

(MNU)24 começou a tomar corpo e reivindicar a igualdade e soberania do povo 

negro, era comum dentro da ordem social brasileira o protótipo do “negro de 

alma branca”, o negro leal que aceita os preceitos sócio-cristãos de 

comportamento dentro de um formato submisso, sem contestar a forma 

desigual com que é tratado, corroborando um sistema injusto e negando sua 

própria identidade cultural para tentar ser como o outro; mas um outro que 

nunca o será, senão apenas pela posse do capital, como bem exemplifica a 

fala da personagem da atriz Rita Santana, que cita o nome do jogador Pelé 

como representante desse arquétipo. Além disso,  

  

[n]este mesmo tipo fundem-se personagens de origem 
antagônica: o negro “bonzinho”, “que conhece o seu lugar” e 
“não faz mal a ninguém” (visão paternalista branca) e o “mulato 
pernóstico”, o “duas-caras”, o “traidor da raça” (visão pejorativa 
negra) (RODRIGUES, 1988, p. 18). 

 

A partir de questões como as que foram mencionadas, o diretor Edgard 

Navarro procura revelar o processo de embranquecimento pelo qual o negro 

passa quando submisso ao sistema pedagógico-econômico ocidental. Portanto, 

além de representar os estereótipos em Eu me Lembro, o autor da obra fílmica 

realiza uma reflexão sobre suas ambivalências, pois na medida em que 

aprisiona uma imagem através de comentários simplórios, acaba por dar 

visibilidade a ela, colocando em cena tensões que circundam o entendimento 

do indivíduo estereotipado. 

 

 

                                                             
24 Desde 1978 o Movimento negro unificado (MNU) vem combatendo, ao longo de sua história, 

todas as manifestações preconceituosas e discriminatórias praticadas contra afrodescendentes 
na África e na diáspora.  



52 

 

 

ESQUEMAS DE SOBREVIVÊNCIA NA “NOVA ERA”  

 

 
Muitos jovens da década de 1970, entre eles tropicalistas, tinham um 

crescente interesse pelos veículos de comunicação de massa, tais como o 

rádio e a televisão – instrumentos capazes de propiciar, por exemplo, 

legitimidade cultural – assim como pelo estrelato, numa escala sócio-capitalista 

que começa a influir nas ações de alguns artistas: 

 
Fracassada em suas pretensões revolucionárias e impedida de 
chegar às classes populares, a produção cultural engajada 
passa a realizar-se num circuito nitidamente integrado ao 
sistema – teatro, cinema, disco – e a ser consumida por um 
público já "convertido" de intelectuais e estudantes da classe 
média (HOLLANDA, 2004, p. 35).  

  

Os mais sagazes artistas da modernidade, percebendo a sua própria 

condição, deixam de buscar o que se chamava de ideal ou filosofia de vida e 

passam a articular o misticismo transcendental com a produção industrial. São 

incorporados à economia moderna como produtores pragmáticos, em busca do 

status de pop star: O capitalismo chegava para tomar o lugar do idealismo 

romântico dos heróis cabeludos. Ou seja, queriam usufruir da melhor fatia do 

bolo da produção em massa, mas desconfiavam da ciência, desaprovavam a 

produção de lixo, a indústria e o extrativismo. 

Os desbundados, embora não parecessem, acabaram por ficar em um 

entrelugar político e ideológico: entre a repressão violenta que assolava o país 

e a elite intelectual estabelecida, à parte do conflito, portanto, quase que como 

um ponto conciliador do projeto político. As questões levantadas pela 

contracultura, geralmente tendências individualistas, que pregavam a liberdade 

a partir das relações com o próprio corpo físico e com a filosofia esotérica, 

acabam por criar um desinteresse, no plano geral, pelo espaço social e político: 

 
A contracultura, o desbunde, o rock, o underground, as drogas 
e mesmo a psicanálise passam a incentivar uma recusa 
acentuada pelo projeto anterior. É nessa época que um 
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progressivo desinteresse pela política começa a se delinear 
(HOLLANDA, 2004, p. 74). 
 

Pode-se dizer que está nos princípios do movimento "paz e amor" 

opor-se ao que venha dilacerar a individualidade e o direito de fazer com o 

corpo o que se quiser. De alguma forma, a questão das drogas se revela onde 

a moralidade puritana rechaça o seu uso. Sempre pacífico e sem preconceitos, 

o movimento contracultural buscava menos discurso formal e mais prática 

informal. Os hippies apresentavam uma outra atitude de vida, eram menos 

convencionais. Suas roupas coloridas, cabelos e gestos grandes eram deleites 

ao olhar; falavam em paz e amor; aparentavam ser alienados à situação social, 

mas ao mesmo tempo ameaçavam a moral vigente: questionavam na prática a 

monogamia e propunham um conceito diferente de família. A sensação de 

inquietação e a busca de referências próprias, conectadas com seu tempo, 

acabaram por se transformar em um movimento de massa, de certa forma até, 

de consumo estético e ideológico. 

Surpreendentemente tranquilos, os filhos do american way of life 

desejavam experimentar um padrão de vida diferente daquele que observavam 

nos pais. A autorrealização bioenergética, o princípio do prazer, estava acima 

do we work so hard, o princípio da realidade. Assumir a sua individualidade era 

mais útil à sociedade do que qualquer outra atitude. A liberdade pessoal era o 

que afastava os jovens do comodismo e do "capitalismo selvagem". O 

movimento hippie não foi propriamente um movimento anticapitalista. Mas de 

alguma forma, manifestou-se contra a cultura hegemônica, justamente por 

colocar em xeque um comportamento antigo do sistema de produção e 

consumo. O objetivo era lutar pacificamente por um novo modo de viver. Os 

hippies plantaram uma nova concepção de família, de casamento, das relações 

sexuais, de alimentação; de uma outra atitude com a natureza, com o próprio 

corpo e com a ideia de Deus: 

 
É nesse clima que um novo grupo de jovens artistas começa a 
expressar sua inquietação. Desconfiando dos mitos 
nacionalistas e do discurso militante do populismo, percebendo 
os impasses do processo cultural brasileiro e recebendo 
informações dos movimentos culturais e políticos da juventude 
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que explodiam nos EUA e na Europa – os hippies, o cinema de 
Godard, os Beatles, a canção de Bob Dylan – esse grupo 
passa a desempenhar um papel fundamental não só para a 
música popular, mas também para toda a produção cultural da 
época, com consequências que vêm até nossos dias 
(HOLLANDA, 2004, p. 61). 

 

Retornando à obra fílmica de Navarro, à cena em que Guiga se 

encontra morando sozinho, no plano de abertura desta, podemos ver uma 

pintura, um painel em cores psicodélicas da banda Os Mutantes. Com um 

mantra indiano como trilha sonora, logo percebemos o tom contracultural que a 

cena propõe. Em uma total subversão da antiga ordem puritana paterna, a 

casa foi aberta aos desbundados, aos hippies: fumavam maconha e ouviam 

Pink Floyd, com direito a incensos, fotos de mestres iogues nas paredes; 

comida macrobiótica, pôster dos Beatles na fase Lucy in the Sky with Diamond, 

Jimi Hendrix e Che Guevara; mantras, astrologia, magia, cabala, tarô e taras; 

amor livre, alguns vinis de Caetano, Gal, Betânia e Gil espalhados pelo chão. 

Esse cenário, aparentemente casual, representa uma posição intelectual e até 

mesmo política: 

 
Em vez da ação positiva, nos moldes convencionais de política, 
a contracultura defende o rompimento a partir de dentro, do 
núcleo no interior do qual a rede cultural se fecha sobre o 
sujeito, a sua subjetividade, pois é ela que conserva, como um 
nó, a rede como um todo. Se há o rompimento de um ponto, a 
rede tende a se esgarçar, sendo essa então a própria ruptura 
na esfera social. Trata-se, pois, de um ideal de liberdade que 
reclama, em primeiro lugar, a libertação do sujeito para que 
dela surja a libertação social como um todo. Daí o apelo 
exercido pelas drogas psicodélicas, por algumas vertentes da 
psicanálise e pelas correntes filosóficas/religiosas/orientais 
(GONÇALO JUNIOR, 2009, p. 105). 

  

Diante desse "novo mundo", que abre as "portas da concepção" do 

protagonista, ocorre uma cisão em sua personalidade e ao mesmo tempo uma 

sensação de que não se pode fugir do próprio destino. Como Édipo – que 

matou o pai e casou-se com a mãe – ele acaba indo ao encontro daquilo que 

mais queria evitar, que são as marcas da infância. Conhecer a si mesmo passa 

a ser a causa de seu infortúnio, pois apenas saindo do núcleo de suas 
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questões, passa a enxergar o mundo, questionando seus conceitos acerca do 

indivíduo e da sociedade, rompendo com as 

 
concepções dominantes do homem no século XX: de que ele é 
algo para ser manipulado e que ele é inerentemente incapaz de 
conduzir seus próprios negócios. [...] Os homens têm um 
potencial não realizado para o aperfeiçoamento pessoal, para 
conduzir a si mesmos, para a compreensão pessoal e a 
criatividade. (...) O objetivo do homem e da sociedade deve ser 
a independência humana: uma preocupação não com a 
imagem ou a popularidade, mas com encontrar um sentido na 
vida que seja pessoalmente autêntico [...]25 (GOFFMAN e JOY, 
2007, p. 279). 

 

A busca de um sentido mais autêntico para a vida encontra-se presente 

em Guiga e seus amigos hippies. Para pontuar tal fato, vale retomar mais uma 

vez a cena em que Guiga e seus amigos encontram-se no pasto, colhendo 

cogumelos alucinógenos, fumando maconha e criticando o padrão de vida 

estabelecido – em um primeiro momento, quando relatam a história de um 

companheiro que foi tentar a sorte em Londres como músico, em uma clara 

referência ao slogan do governo militar: “Brasil, ame-o ou deixe-o”; em outro 

instante, quando afirmam que “tem muita gente desistindo. A maioria já sai da 

faculdade direto pro Polo26, pensando em casar. Vão terminar gordos como 

vacas!” Esses jovens, a partir de tais posicionamentos, fazem uma crítica 

contundente ao caráter totalizando e esmagador do sistema capitalista 

predominante no país, ainda que não possam se libertar dele.  

Na mesma cena, em busca de outras razões que justifiquem a 

existência, o protagonista percebe mais claramente, através dos personagens 

que começam a habitar seu deleite no pasto de cogumelos, que ele é a 

experiência das coisas vividas no cotidiano e não é inteiro nem pertence a uma 

unidade, pois sua grande contradição de existir é justamente a diferença e 

diversidade entre os sujeitos que constituem sua história. Assim, Guiga é 

tomado por uma onda de profunda compaixão e decide comprar uma câmera e 

“brincar” de fazer cinema, para começar a fazer através da bitola super-8 o 

                                                             
25

 Trecho da Declaração de Port Huron, Students for a democracy society (SDS), 1962. 
26 Polo Industrial de Camaçari é o maior da Bahia e abriga diversas indústrias. 
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desenho de um mundo que se esboçava em sua cabeça, mobilizar o que 

estava imóvel, procurar uma profunda razão de ser, mesmo que a arte “não vá 

livrar sua cara”, como diz um dos seus amigos hippies. A partir desse 

momento, seus devaneios passarão a ser exteriorizados através do cinema: 

 
Por isso o filme termina apontando na direção do céu; mas o 
que há é que o céu verdadeiro está fora da tela de cinema e se 
houver alguma resposta é lá que ela está, e não na tela, que 
mostra apenas um efeito de computação gráfica! Para dizer 
que nem a própria arte não vai nos responder as questões 
essenciais da existência (NAVARRO, 2010, on-line). 

 

Em seu discurso e representação da contracultura, a obra permite 

refletir acerca de um pensamento que não pertence aos discursos políticos 

comuns. Faz questionar tabus culturais e morais, padrões de conduta, 

manifestações de uma sociedade judaico-cristã supostamente orientada para 

um bem comum, tradições e preconceitos, instituições sociais, entre outros. 

Desse cenário, vale lembrar que,  

  

[e]stamos em dezembro de 1978. Os jornais comemoram o 10º 
aniversário do AI-5 ou o "fim do quinto ato". A nova linguagem 
brasileira incorpora, no seu dia-a-dia, um novo vocabulário: 
sociedade civil, anistia, advogados, movimento sindical, 
inflação, atividade partidária, direitos humanos e outros 
conceitos curiosos (HOLLANDA, 2004, p. 130). 

 

O longa-metragem de Navarro possibilita pensar o societal por dentro, 

participando, pondo em prática e defendendo ideias mais autênticas e 

humanas na vida cotidiana: em casa, na rua, no trabalho, na família, no 

casamento e nas relações sexuais. Não é por menos que “as questões dos 

chamados movimentos de minorias (que em realidades são de imensas 

maiorias éticas) tomaram corpo e universalidade a partir da contracultura” 

(ALMEIDA, 1996, on-line). Nos dias atuais, percebe-se com mais clareza como 

a contracultura legou algumas formas de organização social: a luta pela 

igualdade de direitos para as mulheres, pela defesa dos homossexuais, pelo 

fim do racismo, pela legalização das drogas, pelo equilíbrio ecológico e pela 

paz. Em suma, por ter se rebelado contra toda uma enorme liga de padrões 



57 

 

 

sociais, por onde se exprime o poder ocidental, a contracultura é um fenômeno 

de proporções intercontinentais, que em seus desdobramentos vem sutilmente 

tornando menos repressivas as normas de existência no mundo. 
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3  

 

 

(DIS)SOLUÇÕES AUTOBIOGRÁFICAS EM EU ME LEMBRO 

 

 

Um diretor deve apresentar determinadas características de 
estilo recorrentes, que constituirão sua assinatura. A forma e o 
movimento de um filme devem ter alguma relação com a forma 
de um diretor pensar e sentir. 

 

Jean-Claude Bernardet 
 
 

Retirar-se para o interior de si próprio, alcançar-se a si próprio. 

     

                                                                                                                           Foucault 

 

 

O filme Eu me lembro, inspirado no espírito do cineasta italiano 

Federico Fellini, de Amarcord (1973), que significa “eu me recordo”, em seu 

dialeto materno, é narrado em primeira pessoa pelo próprio Edgard Navarro, 

dando o tom personalista de sua obra. No longa-metragem, o diretor lança mão 

de relatos sobre a família ao trabalhar diretamente em sua autobiografia a 

tentativa de compreender a gênese de seus próprios conflitos e 

questionamentos. A película se apresenta como uma confissão íntima, sem 

pudores, com o diretor se expressando desde as cenas iniciais na pele do 

protagonista Guiga (Lucas Valadares):  

 
(...) uma de minhas lembranças mais arcaicas é a fotografia de 
um navio. Tia Nieta estava voltando da América. Eu achei que 
fosse naquele navio... Gente grande dizia que os bebês eram 
trazidos pela cegonha. Não sei por que eu achei que eles 
chegavam de navio, no meio da neblina, de algum lugar 
indeterminado. Seria a América? 

  

Tal fala do diretor-narrador, quando combinada às imagens de arquivo 

em preto e branco de um navio chegando e de uma mulher a observá-lo – 

criando, assim, uma aparência remota –, parecem atestar e dar alguma 
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“veracidade” às primeiras investidas filosóficas do protagonista na fase infantil. 

Além disso, no âmbito da produção cinematográfica, podemos considerar “a 

apropriação de material de arquivo como uma das estratégias formais, 

associada a processos de ressemantização e de recontextualização do 

passado” (SCHEFER, 2008, p. 7, tradução nossa27), de modo que é dada ao 

espectador a chance de reviver e testemunhar as memórias mais antigas e 

fecundas do personagem ainda criança.   

A narrativa autobiográfica no filme dirigido por Edgard Navarro é um 

tipo de registro íntimo, voltado para uma retrospectiva da vida do autor, 

comunicando fatos inesquecíveis da sua infância e juventude, ora com tom 

negativo, ora com tom positivo, revelando sua subjetividade transformada por 

vivências e experiências passadas. A tendência autobiográfica pode ser 

verificada no próprio título escolhido pelo diretor para batizar sua obra fílmica: 

Eu me lembro. As histórias contadas na tela são estruturadas a partir de 

determinadas lembranças pessoais selecionadas pelo protagonista, ou, quem 

sabe, de recordações não esquecidas. Algumas narrações que acompanham 

as imagens do filme se apropriam de artifícios linguísticos comuns e, por vezes, 

necessários ao relato memorial da própria vida: “certa vez”, “uma vez”, 

“lembro”, etc. Em uma passagem do longa-metragem, é possível assistir às 

imagens de uma festa de aniversário para Guiga, ainda pequeno, com caruru e 

doces infantis. Na sequência, o protagonista é mostrado comemorando outro 

aniversário, dessa vez, mais velho, aos 11 anos. A música intitulada Cosme e 

Damião é o pano de fundo que conta a história das imagens daquelas festas 

memoráveis (para toda criança) e que retoma o título da obra:  

 

Eu era criança  
E tinha esperança 
De ser um dia feliz 
Fiz uma promessa 
Dei doce à beça 
Para os santinhos guris 
 

                                                             
27

 “[...] la apropiación de material de archivo como una de las estrategias formales, asociada a 
procesos de resemantización y de recontextualización de las imágenes del passado [...]” 
(SCHEFER, 2008, p. 7). 
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Mamãe me fazia  
Os doces pedia 
Que eu lhe fizesse um favor 
Pedisse aos santinhos 
Que o meu papaizinho 
Desse a ela o seu grande amor 
 

Cosme e Damião, doum 
Crispim, Crispiniano [...] 
E a promessa que fiz já paguei 
Festas e mais festas eu fiz 
Desta data feliz eu me lembro. 

 

A narração em primeira pessoa, através da utilização da voz off – 

estratégia que se repetirá diversas vezes ao longo do filme Eu me lembro – é 

um elemento imprescindível para pensar o papel da voz do narrador na 

transmissão da história da ação que se passa na tela, na contextualização ou 

explicação de uma ou mais imagens. Além do mais, “a voz off permite 

recuperar a confiança cega que temos na linguagem articulada e também 

expressar a relação com o passado que a imagem por si só tem dificuldade em 

mostrar” (LEJEUNE, 2008, p. 228). Pode-se destacar, por exemplo, uma cena 

em que aparece uma moça jovem, a irmã de Guiga, caminhando à noite pela 

rua, sozinha, com trajes de dormir, situação esta contextualizada pelo diretor-

protagonista-narrador em voz off:  

 
Nandinha era sonâmbula. Certa noite, sem que ninguém 
percebesse, ela saiu de casa e foi parar na Baixa do Bigode... 
Já de volta, foi vista pelo vizinho, que a ‘tangeu’ pra dentro, [...] 
com muito cuidado, pois pensava que se a moça acordasse 
podia até morrer de susto. 

 

O cinema pode ainda “remediar sua relativa incapacidade de dizer ‘eu’ 

utilizando a voz off. Pois o cinema autobiográfico existe” (LEJEUNE, 2008, p. 

231), como se pode notar em outro trecho do filme, onde aparece a imagem da 

vidraça da escada quebrada acidentalmente por Zeca (irmão de Guiga), com o 

protagonista menino observando com olhar curioso “algo” através e além do 

vitral quebrado – atrás do qual haveria o céu, “onde morava Deus”, segundo 

sua irmã Cecinha, fato logo elucidado pela narração off: 
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Naquela manhã eu desci a escada, deparei com a vidraça 
quebrada. O que havia do outro lado não era céu coisa 
nenhuma, era apenas o quintal de Dona Elvira. Lá estava ela 
estendendo roupa na corda... Aquela foi minha primeira 
decepção religiosa.  

 

 

 

PENSANDO O AUTO(R)-BIÓGRAFO 

 

 

 Segundo o teórico belga-brasileiro Jean-Claude Bernardet, a narração 

em primeira pessoa é uma questão fundamental para pensar a política do 

autor:  

 
O filme me parece ainda mais pessoal que um romance 
individual e autobiográfico, como uma confissão ou um diário 
íntimo. Os jovens cineastas se expressam na primeira pessoa. 
Esse é o ponto crucial da política: autor é aquele que diz ‘eu’ 
(BERNARDET, 1994, p. 21, grifos do autor).  

 

 Essa terminologia, ou melhor, essa proposta de crítica cinematográfica, 

foi lançada na França na década de 1950, através da revista Cahiers du 

Cinema:  

 
A política é a apologia do sujeito que se expressa. Essa 

concepção nega totalmente a que entende o cinema como uma 
arte coletiva, de equipe. O autor é um cineasta que se 
expressa, que expressa o que tem dentro dele: “Só gosto dos 
filmes parecidos com seus autores”, diz Godard (BERNARDET, 
1994, p. 22, grifos do autor). 

 

A política do autor é um traço tão presente no filme de Edgard Navarro 

que a experiência de recepção de sua obra cinematográfica desvela 

constantemente as impressões e sentimentos interiores do diretor-protagonista 

ao expressar suas memórias passadas, ao confessar seus temores e angústias 

mais particulares, a exemplo de uma cena em que Guiga, enquanto observa as 

sombras que as luzes externas à casa projetam no teto do quarto, escuta a 
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balbúrdia do tio Pedro. Na reconstituição da figura do tio louco, Navarro faz 

mais uma homenagem a Amarcord28, de Fellini:  

 
(...) uma vez acordei no meio da noite. Tio Pedro estava 
atacado e uivava como um possesso. Me lembro que senti 
verdadeiro horror pelo simples fato de estar vivo. Eu pensava: 
eu, eu estou dentro disso, não é um jogo, é pra valer, eu estou 
vivo (...). 

 

Dessa forma se inicia a trajetória do protagonista, com um tom inocente, 

quase pueril, em que a criança se descobre no mundo e até sente medo de 

estar viva: 

 
Para De Mijolla29, a nostalgia e o pesadelo do tempo passado, 
a beleza e o terror, retrocedem à infância, lugar imaginário de 
um poder sempre irrealizado, e é a perda desse poder – e 
dessa paixão – que está na origem da autobiografia. Perda que 
a escrita tentará compensar dotando de uma forma o que é 
efêmero, incomunicável, e que dá fôlego tanto aos 
autobiógrafos quanto ao culto contemporâneo que o gênero 
despertou na crítica (ARFUCH, 2010, p. 135). 

  

Navarro representa – quase literalmente – sua vida no tema da obra, 

pois carregou memórias (e ficções) dentro de si durante vários anos, de modo 

a se corporificarem e, somente quando realmente surgiu a oportunidade, após 

muitos anos de reflexões sobre o projeto, o realizou. Dessa saga, configura-se 

um traço importante de sua autobiografia, de sua ontologia: “O autor não se 

constrói, ele se descobre. Ele está à procura de alguma coisa que ainda não 

consegue apreender completamente” (BERNARDET, 1994, p. 33). Enquanto 

diretor-autor, Edgard Navarro parte ao encontro de si mesmo, pondo-se no 

encalço de algo latente, que precisa descobrir, desvelar através do processo 

autobiográfico no cinema, como ele mesmo sugere em entrevista:  

 

                                                             
28

 Filme franco-italiano de 1973, em que, através dos olhos do personagem Titta, o diretor 
Federico Fellini revê a sua vida familiar, a religião, a educação e a política dos anos de 1930 na 
Itália. Entre os personagens da obra está o “tio Teo” que, mesmo integrado à família, é tido 
como louco por suas extravagâncias. 
29

 Alain de Mijolla, psicanalista francês, conhecido pelo seu trabalho historiográfico da 
psicanálise. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Religião
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Política
http://pt.wikipedia.org/wiki/Década_de_1930
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Tem um livro do Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões... não é 
um livro teórico. É um livro de confissões. E a primeira frase do 
livro era: eu sou a história de um inconsciente que se realizou. 
Eu tinha 28 anos e desejei isso ardentemente. Hoje eu digo 
que estou quase realizado no meu inconsciente. Quando isso 
acontecer, talvez eu não tenha mais filme pra fazer 
(NAVARRO, 2012, on-line).  
 

Na tentativa de desbravar o caminho da autodescoberta, do 

desconhecido e, frequentemente, do místico, o diretor visa a possibilidade de 

estar a vida voltada para algo além de si mesma; sendo esse além de si 

mesma o que ressoa como inquietude existencialista em sua narrativa 

autobiográfica. No cinema, “uma obra de ficção (principalmente se evocar um 

projeto biográfico, lembranças de infância ou uma atividade de criação) pode 

ser percebida como expressão indireta dos problemas ou fantasmas do autor, 

uma busca de sua identidade” (LEJEUNE, 2008, p. 225). Nesse contexto, o 

filme Eu me lembro traz à tona diversos emblemas existenciais e filosóficos, 

detalhes da vida íntima e da personalidade angustiada do autor-protagonista. 

Em sintonia com o “espírito” irresoluto do tema de sua obra fílmica, ou seja, sua 

própria vida, o diretor declara: “Eu sempre vivi em crise, a minha vida inteira” 

(NAVARRO, 2012, on-line). A convivência caótica e fragmentária das 

identidades assumidas pelo autor, em muitas cenas e diálogos do filme, remete 

ao que ele não parece querer esconder: a sua perplexidade diante da 

existência humana.  

 

 

AS ESCOLHAS QUE RECAEM  

 

 

Não há em Eu me lembro nenhuma tentativa de velar o estro poético 

utilizado nas histórias narradas pelo protagonista. Pelo contrário, em cenas 

como aquelas em que Guiga, ainda criança, aparece junto a alguns amigos 

brincando no meio do mato, correndo à beira de um rio, sentado debaixo de 

uma árvore, as imagens se enriquecem das belas metáforas enunciadas pelo 

personagem:  
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Veraneio era pé descalço, badogue, empinar arraia, as 
cabritas. Era piaba, banho de rio, correr livremente. Era chupar 
manga e comer araçá; e cajá, pitanga, jaca, saputi, umbu, 
jabuticaba, caju. Assar castanha. Veraneio era mordida de 
mutuca, melão de cerca, preguiça.  

 

Nessa passagem do filme, o apelo à poesia, expressa de uma forma 

ingênua, como se tivesse sido de fato proferida por uma criança, reflete o 

sentido mágico da infância. Nas palavras do diretor da obra, podem-se 

encontrar as razões pessoais para o uso dessa estética: “Eu tenho um 

compromisso que transcende essa coisa pura e simples do mercado, ou do 

público, da plateia. Tenho um compromisso com um universo mágico e ele não 

quer que seja feito de outra forma” (NAVARRO, 2012, on-line).  

O relato autobiográfico tenta apreender a efemeridade e fugacidade da 

vida, contrapondo-se à prática costumeira da rotina e às restrições da memória. 

Através dele, pode-se tornar visível aquilo que estava escondido e permanecia 

silenciado, que fazia parte de um mundo restrito, um tempo decorrido e uma 

história extinta. Na verdade, a narrativa autobiográfica pode tratar do registro 

reflexivo sobre um fato ocorrido, da confissão de uma dificuldade ou da nota de 

uma vivência, capaz de “iluminar o instante e a totalidade”, pois “contar a 

história de uma vida é dar vida a essa história” (ARFUCH, 2010, p. 39). Alguns 

desses aspectos podem ser notados no relato da cena em que o personagem 

Guiga e (toda) sua família, sentados em um sofá, assistem à televisão pela 

primeira vez: “A chegada da TV foi uma maravilha. Agora eu ia poder ver os 

programas que só conhecia de nome: Roy Rogers, Jim das selvas, O menino 

do circo, Os patrulheiros Toody, Ri tim tim, O zorro, O vigilante rodoviário.” 

Nessa passagem autobiográfica, o protagonista relembra, reaviva e relocaliza, 

na grande tela, um momento marcante para ele e toda família, ilustrando o 

valor do advento da televisão no seu lar. Como bem aponta a pesquisadora 

argentina Leonor Arfuch: 

 
Biografias, autobiografias, confissões, memórias, diários 
íntimos, correspondências dão conta, há pouco mais de dois 
séculos, dessa obsessão por deixar impressões, rastros, 
inscrições, dessa ênfase na singularidade, que é ao mesmo 
tempo busca de transcendência (ARFUCH, 2010, p. 15). 
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No filme Eu me lembro muitos casos singulares são contados pelo 

protagonista Guiga, assim como diversos personagens intrigantes transcendem 

o passado e ganham vida através de suas narrativas. A linha tênue entre o 

experimentado na própria vida e o incorporado das vivências de outros; ou 

entre o ocorrido na vida dita real e o imaginado pelos casos e tradições 

familiares, populares, etc., parecem constituir ricos ingredientes do cinema 

autobiográfico de Navarro. Em uma cena pontual, na varanda de casa, durante 

uma noite de lua cheia, Aurora (Arly Arnaud) – mãe de Guiga – aparece 

sentada em uma cadeira de balanço, carregando-o nos braços, ainda menino, 

enquanto conversa com uma mulher (Nélia Carvalho), com olhos 

esbugalhados, cabelos e vestes de uma “doida de rua”, recostada sob um muro 

situado do lado de fora. Essa ação é ilustrada pelo protagonista-narrador: “A 

lua cheia trazia consigo Maria maluca, que estava de casamento marcado com 

um famoso estadista inglês. Minha mãe gostava, dava corda.” Aqui muitos 

elementos poderiam ser questionados quanto ao vivido ou incorporado ou 

quanto ao real ou imaginado pelo autor, embora não interessem. Como diria o 

próprio diretor: “Como cineasta, estou muito mais para um feiticeiro” 

(NAVARRO, 2012, on-line). Enfim, nenhum autor poderia pedir ao cinema para 

mostrar o que foi o seu passado – sua infância, sua juventude – podendo 

apenas evocá-lo ou reconstituí-lo (LEJEUNE, 2008, p. 227).  

Sobre algumas passagens específicas da própria vida recaem as 

escolhas de um autor. No cinema, tal atitude – em direção à autobiografia ou 

ao que Foucault (1992) chama de a escrita de si 30 – dá-se através da 

determinação de uma safra muito peculiar de imagens, diálogos e narrações. O 

autor que fala de si é responsável por reconstruir e reconstituir os eventos que 

                                                             
30

 Diana Klinger, em A escrita de si: o retorno do autor, aponta que a presença das narrativas 
autobiográficas na história da sociedade compreende duas fases distintas: “primeiro, aquele 
momento em que a escrita de si se inscreve no horizonte da formação da identidade nacional, 
seus conflitos e transformações. A crítica argumenta que neste período a escrita autobiográfica 
geralmente apresenta uma trama na qual é indiscernível o individual do coletivo” (KLINGER, 
2007, p. 21); “um segundo momento, de destaque da escrita de si, nos anos da transição ou da 
recuperação democrática nos países do Cone Sul que sofreram as ditaduras militares dos anos 
70 e 80. Nesse contexto aparecem inúmeros relatos memoralistas das experiências dos jovens 
políticos ou dos exilados, romance-reportagem ou romance-depoimento, testemunhos 
autobiográficos que, de alguma maneira, podem ser considerados como testemunhos de uma 
geração” (KLINGER, 2007, p. 22, grifos da autora). No filme dirigido por Edgard Navarro, Eu 
me lembro, características das duas fases da autobiografia encontram-se diluídas em suas 
“narrativas de si” – assunto que será tratado mais à frente.  
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(des)ordenaram sua trajetória de vida, fazendo opções, tomando decisões 

importantes quanto ao que deseja ou ao que lhe interessa mostrar. Assim, no 

longa-metragem Eu me lembro, Navarro resolveu (re)apresentar na tela alguns 

momentos muitos dolorosos de sua intimidade familiar, a começar pela cena 

em que Guiga, garoto, vai ao enterro da mãe. Naquele instante recriado, a 

perplexidade do menino pode ser sentida e ouvida pelo telespectador, graças à 

narração de seu pensamento diante da morte repentina da mãe: “Eu me sentia 

dentro de um filme. Era como se o que estava acontecendo não tivesse nada a 

ver comigo”. Após a exibição do enterro, a câmera revela a casa da família, 

uma cama desocupada, uma janela aberta, cortinas sacudidas pelo vento, 

louças guardadas, vestígios da ausência da mãe, confessados pelo narrador-

protagonista: “A casa virou um deserto. Ela era a alegria de nossa vida.” 

Adiante, imagens de um Guiga reflexivo, sentado em uma árvore, observando 

alguns meninos pulando dentro de um rio, ocupam a tela, enquanto um texto 

narrado toma o lugar do silêncio: “Nos feriados da semana santa, eu estava de 

volta ao cenário do veraneio. Mas nada podia ser como antes. Era como se 

alguma coisa tivesse se partido irremediavelmente dentro de mim.” A confissão 

da experiência da dor, do vazio e do desamparo, dada a perda da mãe, invade 

o filme de Navarro. O processo de elaboração do sofrimento é descrito à 

maneira do autor-narrador, de acordo a sua visão de mundo e de família. A 

esse respeito, bem assinalou Foucault (1992, p. 142) quando disse que “de 

tudo aquilo que tiveres percorrido com o olhar, retira um pensamento próprio 

para bem digerir esse dia”. 

 

 

INSCRIÇÕES RELIGIOSAS, TRANSCEDÊNCIAS CRIATIVAS 

 

 

É comum ao relato autobiográfico manifestar não somente as 

experiências e vivências pessoais, como também o contexto no qual se insere 

o indivíduo. Desse modo, o protagonista do filme é o caçula de uma família de 

classe média da provinciana Salvador do início dos anos de 1950. A rigorosa 

formação religiosa do pai, da mãe, dos irmãos e do próprio protagonista fazem 
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parte da rotina familiar, como se observa, por exemplo, na cena em que o pai 

de Guiga, Guilherme (Fernando Neves), “reza” o menino enquanto ele dorme: 

“Criança que eu abençoo, tu passas na minha vida, qual por sobre o mar, o voo 

de uma alcione perdida.” O patriarca da casa, em tom fervoroso e com as mãos 

erguidas para o céu, isto é, em uma espécie de gesto ou ritual “divino”, deixa 

de algum modo escapar que lhe cabe ensinar e guiar o filho pequeno, um ainda 

aprendiz. Fato este que pode ser obervado por meio dos diálogos familiares, tal 

como em uma passagem na qual Guiga é mostrado xingando a mãe de “puta” 

– termo que costuma simbolizar uma falha grave no convívio e tratamento 

familiar por estar associado à ideia de pecado e luxúria, sendo, portanto, 

praticamente proibido entre as pessoas ditas religiosas – ao que Aurora reage 

convocando o chefe da família para resolver:  

 

– Guilherme, venha ver o que o seu filho ta dizendo aqui! (Mãe)  

 
– O que é, mulher? O que é? (Pai)  

 
– Agora diga pra seu pai o que você tava dizendo aqui! (Mãe) 

 
– Puta! (Guiga) 

 
– O que foi que você disse? (Pai) 

 
– Puta! (Guiga) 

 
– Onde foi que você aprendeu isso, moleque! Onde foi que 
você ouviu isso, hein, seu moleque? (Pai) 

 

Na cena em destaque, o pai do protagonista demonstra bastante 

irritação quanto à “ousadia” e ao “desrespeito” ingênuo do filho, indagando-o 

em alto tom, erguendo-o pelos braços e aplicando-lhe algumas palmadas. 

Guiga, diante da situação, chora e faz xixi nas calças, deixando transparecer o 

medo frente à autoridade severa do pai. Em outro trecho do filme, 

consideravelmente simbólico, no que diz respeito à influência religiosa no 

âmbito familiar de Navarro, seu clã e alguns conhecidos aparecem reunidos, 

em casa, de frente para a imagem de Santo Antônio, realizando um culto e 

entoando juntos um célebre cântico religioso em homenagem ao santo 

originário de Portugal: “[...] meu insigne português. Oferecer-vos hoje quero. 
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Com todo meu coração. Este meu culto sincero [...]”. Através de rituais 

religiosos como esse, propaga-se a  

 
[...] esperança de que, de alguma forma, algum dia, a realidade 
se harmonize com o desejo. E enquanto o desejo não se 
realiza, resta cantá-lo, dizê-lo, celebrá-lo, escrever-lhe poemas, 
compor-lhes sinfonias, anunciar-lhes celebrações [...] (ALVES, 
1991, p. 21-22). 

 

Em algumas cenas iniciais do filme, quando as palavras para a criança 

significavam a realidade, Guiga apresenta-se quase mudo diante da existência. 

Uma sensação de que o mundo só existe ao seu redor, sendo sua percepção o 

centro de captação e interpretação da experiência humana, como bem 

exemplifica o texto do autor-narrador, ao mostrar o protagonista na primeira 

infância, tapando e destapando os olhos e ouvidos:  

 
Eu achava que era o centro do mundo. Era como se tudo o que 
existia fosse uma formidável invenção de Deus para me testar. 
A vida era um teatro que existia apenas porque eu estava ali. 
Quer dizer, se eu fechasse os olhos e tapasse os ouvidos, 
imediatamente o mundo inteiro deixaria de existir. 

 

 Daqui se pode pensar “a maneira pela qual a religião é gerada pela 

condição existencial humana” (BAUMAN, 1998, p. 209), de modo que ela não 

se restringe às instituições e celebrações, por manifestar-se também sob a 

forma de meditações e reflexões, de contato com o místico, o mágico, o 

transcendental, o espiritual, com o protagonista tentando “burlar” e “alterar” a 

existência, esta suposta criação de Deus. 

Quanto às crenças religiosas, Rubem Alves (1991, p. 12) lembra que 

elas são como presenças invisíveis, disfarçadas, sutis, que representam um 

dos fios com que se tecem os eventos do cotidiano. Na realidade, a influência 

religiosa está profundamente ligada às experiências pessoais, mais do que se 

deseja admitir. Tanto é que as memórias particulares de Navarro em Eu me 

lembro são constantemente tocadas pelas vivências religiosas, diante das 

quais o diretor-autor esboça suas impressões. Em determinado momento do 

filme, a família de Guiga, novamente reunida, é mostrada (visivelmente 

emocionada) dentro de um cinema, enquanto a voz do narrador-protagonista 
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contextualiza tal imagem: “Um dia na semana santa, fomos todos assistir a 

Vida de Cristo no Jandaia. Era a primeira vez que ia ao cinema... Ver o 

sofrimento do filho de Deus me fez pensar que ele não passava de um pobre 

diabo.” A irreverência contida no pensamento do protagonista – característica 

assumida pelo diretor em determinadas situações, a exemplo do que ele 

mesmo pontua: “eu sou irreverente quando as pessoas estão precisando sair 

do eixo” (NAVARRO, 2012, on-line) – é típica de uma criança que tem a 

coragem de confidenciar o que sente ou pensa diante da (sagrada) imagem 

sofredora de Cristo sendo crucificado. Tal fato, de algum modo, deflagra que  

 
o sagrado não é uma eficácia inerente às coisas. Ao contrário, 
coisas e gestos se tornam religiosos quando os homens os 
balizam como tais. A religião nasce com o poder que os 
homens têm de dar nomes às coisas, fazendo uma 
discriminação entre coisas de importância secundária e coisas 
nas quais seu destino, sua vida e sua morte se dependuram. E 
é esta a razão por que, fazendo uma abstração dos 
sentimentos e experiências pessoais que acompanham o 
encontro com o sagrado, a religião se apresenta como um 
certo tipo de fala, um discurso, uma rede de símbolos (ALVES, 
1991, p. 24).   

 

Em outra passagem do filme, Guiga, pré-adolescente, demonstra mais 

uma vez sua irreverência ao se referir a Deus durante uma oração: “Meu Deus, 

fazei com que eu cresça logo. Não repare, é besteira, mas eu quero crescer 

pra ver filme de 18 anos, pra fumar e pra poder ir pra onde eu quiser... fazer 

tudo que é proibido.” Com “ar” descontraído, praticamente informal, o menino – 

convicto de sua causa – pede permissão a Deus para fazer as coisas que 

ainda lhe são censuradas devido à (pouca) idade, como quem confidencia e 

pede ajuda a um amigo, no anseio de reverter sua atual situação. “E é aqui que 

surge a religião, teia de símbolos, rede de desejos, confissão da espera, 

horizontes dos horizontes, a mais fantástica e pretensiosa tentativa de 

transubstanciar a natureza” (ALVES, 1991, p. 22). Ainda que o protagonista 

não negue Deus, chegando inclusive a lhe pedir auxílio, admitindo assim a 

crença no poder divino, ele se autoindaga sobre a existência dessa divindade. 

Esse fato pode ser notado, por exemplo, nas imagens em que Guiga observa e 
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narra o dia em que sua vizinha, Dona Elvira, foi flagrada em um momento de 

delírio, cantando e ateando fogo na escada:  

 
(...) uma vez Dona Elvira ficou doida por uns tempos. Disse que 
era porque estava na menopausa. Restava saber que diabo 
era menopausa. [...] Havia o fogo do inferno. No catecismo da 
primeira comunhão disseram que a gente tinha de comer o 
corpo de Deus para se salvar. Criei essa expectativa enorme, 
mas quando engoli a hóstia não aconteceu nada. Afinal que 
espécie de Deus era aquele que nunca se manifestava 
claramente? 

  

O pensamento questionador do protagonista coincide com a indagação 

freudiana de que  

 
[...] acima da razão, não há tribunal a que apelar. Se a verdade 
das doutrinas religiosas depende de uma experiência interior 
que dá testemunho dessa verdade, o que se deve fazer com as 
muitas pessoas que não dispõem dessa rara experiência? 
(FREUD apud ROCHA e MACIEL, 2008, p. 737).  
 

O protagonista Guiga, sensível e curioso, põe em xeque seus 

aprendizados em contraste com o que observa do mundo adulto, revelando 

uma nova realidade, paradoxalmente cruel e encantadora. Em suas vivências 

recheadas de uma culpa católica com sua própria sexualidade, vê-se diante da 

ideia de Deus como um tabu a ser defrontado inesperadamente, o encontro 

com sua própria Esfinge31, o conhecimento de si próprio. O diretor Edgard 

Navarro chega a comentar a sua relação com Deus na infância: 

 
O que eu sinto é que, desde que eu era criança, eu tenho uma 
luz que é a alegria de viver. A ingenuidade, a curiosidade, o 
sexo, a busca do prazer... e essa busca de Deus no caso é a 
busca daquilo que eu não entendo. Eu olho pro céu porque o 
homem sempre olhou pro céu (NAVARRO, 2012, on-line).  

 

E não é por menos que se diz que “a consciência de Deus é 

autoconsciência, conhecimento de Deus é autoconhecimento. A religião é o 

                                                             
31

 A esfinge representa a figura de um monstro na mitologia grega, com pernas de leão, asas 
de um pássaro grande e o rosto de uma mulher. Essa criatura mítica, vista como traiçoeira e 
impiedosa por guardar consigo enigmas quase sempre indecifráveis, propõe um desafio cruel a 
todos aqueles que cruzam o seu caminho: “decifra-me ou devoro-te”. Quem não é capaz de 
responder ao enigma proposto, acaba morto e devorado por esse monstro.  
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solene desvelar dos tesouros do homem, a revelação dos seus pensamentos 

íntimos [...]” (ALVES, 1999, p. 13). Em uma cena memorável, Guiga ainda 

criança observa escondido uma das empregadas da sua casa, Helena (Tânia 

Toko), masturbar o irmão Zeca, que extravasa prazer. Constrangido diante do 

que vê, ele olha para uma imagem de Jesus Cristo crucificado, pintada no 

azulejo, e repete para si mesmo a frase autopunitiva pronunciada 

frequentemente pela irmã Cecinha em reverência a Deus: “Ele vê tudo, ele está 

em toda parte”. 

 

 

RAMIFICAÇÕES AFRODESCENDENTES, ESTAMPAS RACIAIS 

 

 

Embora Eu me lembro não seja um filme de protesto e sim de 

memórias, não se pode deixar de notar que o autor, através do discurso e 

representação de alguns personagens, se preocupou em apontar as relações 

fenotípicas, mais precisamente dos homens e mulheres negros no país, nas 

décadas de 1950, 60 e 70, na tentativa de problematizar a permanência dos 

valores coloniais em uma sociedade norteada pelo imaginário ocidental 

europeu (VISCARDI, 2012, on-line).  

Na cena de abertura do filme, para ambientar o espectador no 

momento histórico-cultural em que se passa a narrativa e introduzir a discussão 

sobre a questão “racial”, notam-se imagens documentais de uma família 

burguesa dos anos de 1950. Nela, o patrão, um homem branco, brinca de tiro 

ao alvo com sua empregada, uma mulher negra. Ela põe uma fruta sobre a 

cabeça para que ele possa alvejá-la com um revólver. Após atingir o alvo, 

mesmo pondo em risco a vida da mulher, ela traz a fruta para mostrá-la para a 

câmera, para comprovar como seu patrão é certeiro, pondo-se no lugar de um 

animal adestrado e obediente ao jogo pueril. Na verdade, trata-se de um 

truque: a mulher está com um fio amarrado à fruta e quando o homem dispara, 

ela o puxa, derrubando-a. Mesmo assim, a imagem não deixa de ser chocante, 

ao se pensar as implicações simbólicas de pertencimento e obediência de um 
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ser humano a outro. É como se na cena houvesse algo de harmônico e 

benigno no estabelecimento da desigualdade racial, mostrada como um estilo 

de vida. Dessa forma, a obra inicia-se anunciando que, mesmo após o fim da 

escravidão, ainda persiste a imagem quase “oficial” do negro obediente ao 

branco: 

  
A própria imagem oficial do país buscou privilegiar aspectos 
culturais da mistura racial e sincretismo e minimizou a 
desigualdade do dia-a-dia. Já durante o período escravocrata 
fazia-se uma distinção semântica entre dois termos 
aparentemente sinônimos entre si: “negro” era o escravo 
insubmisso e rebelde, “preto” era o cativo fiel (SCHWARCZ, 
1998, p. 223-225).  

 

No Brasil, além da camuflada relação hieraquizada entre os que se 

dizem brancos e os que são ditos negros, é evidente a distinção entre mulheres 

e homens no societal, principalmente em relação à mulher negra. Esse 

preconceito tem suas raízes na escravidão que, apesar de ter sido abolida há 

mais de um século, ainda tem influência nas relações sociais, no modo de 

pensar e de ver o outro e a si mesmo. O preconceito contra a mulher negra 

sempre foi tão incutido na sociedade, que gerou uma visão autodepreciativa de 

sua posição nas relações sociais, assim como no mercado de trabalho. Desse 

modo, uma personagem da obra que vale destacar é Créu (Valderez Freitas 

Teixeira). Ela é uma empregada doméstica ao estilo colonial, aquela que dedica 

toda uma vida a cuidar da casa e da família do patrão. Ela corresponde a uma 

simbiose entre a Mammy, de E o vento levou (1939), de Victor Fleming, e a Tia 

Nastácia, do Sítio do pica-pau amarelo, de Monteiro Lobato. Em outros termos:  

  

Um dos principais estereótipos do cinema: a “mãe preta”, a 
criada gorda, rabugenta, mas afinal simpática, que fornece o 
elo que mantém unidos os moradores da casa. Produto da 
escravidão nas grandes plantações, em que as crianças do 
senhor eram amamentadas no peito da escrava negra (STAM / 
SHOHAT, 1995, p. 71-82).  

 

Utilizando-se desse estereótipo, o diretor Edgard Navarro realiza uma 

crítica sobre a presente subalternização dos negros no Brasil. Na obra, ele 

representa o terno e submisso vínculo da personagem Créu com os membros 
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da família; a forma como ela se conecta a todos os acontecimentos da casa, 

como se nela residisse uma espécie de sinapse que coliga o fluxo de 

informação entre os membros, mas de forma extraoficial. Afinal, ela se 

encontra fora da hierarquia familiar:  

 

Eu me lembro é dedicado a “... meu pai, minha mãe, Toninho e 
Créu, que já estão no céu”. No retrato da família de Guiga, 
Créu é figurada como uma empregada subserviente, sempre à 
postos, desempenhando suas funções com grande 
contentamento e obediência. A posição ocupada pela 
empregada doméstica ao lado dos pais na dedicatória denota o 
modo carinhoso pelo qual ela foi guardada nas memórias do 
diretor.  Todavia, as lentes pelas quais as lembranças de Guiga 
são filtradas, apresentam Créu ao espectador no seu “devido 
lugar” (VISCARDI, 2012, on-line). 

 

Percebem-se essas conexões que Créu promove entre os indivíduos 

da família em seu olhar, no zelo pela casa, por sua patroa, nas broncas que dá 

em Zeca (irmão de Guiga) e, principalmente, em suas belas canções: em como 

elas conduzem certos momentos lúdicos da narrativa, como por exemplo, a 

canção Terra amor, que ela canta para que o caçula possa adormecer. 

Percebe-se, também, o carinho dela pela família na cena em que Guiga toca 

piano em um teatro, com a presença dos familiares e Créu, em seu “quarto-de-

empregada”, acompanha orgulhosa pelo rádio a destreza do garoto, embora o 

olhar do diretor nos advirta, em contraponto, a relação excludente do vínculo:  

  

Embora a empregada compartilhe do cotidiano familiar, seu 
lugar social é demarcado pela condição subalterna que lhe 
impede de circular por espaços outros que não o local de 
trabalho, numa família que a trata com afeto, mas a mantém 
longe das instâncias de poder (VISCARDI, 2012, on-line). 

 

A representação da empregada doméstica no filme, a partir da 

presença de resíduos da lógica escravocrata nas relações entre brancos e 

negros, que sempre delegou ao negro um lugar de inferioridade, se expressa 

muito claramente como uma intenção do diretor (VISCARDI, 2012, on-line). Ao 

fim da vida, já velha e cansada, Créu é dispensada do convívio da família como 

um objeto velho que já não serve mais, como uma máquina de lavar ou um 

fogão que ficou obsoleto; não é percebida como uma pessoa que, querendo ou 
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não, criou vínculos e passou a fazer parte da família, independente da cor da 

pele ou origem social. Ela é levada a um asilo para envelhecer e morrer 

solitária: reafirmando o arquétipo da “mãe preta”, tipicamente oriundo da 

sociedade escravocrata brasileira, no qual ela sacrifica-se pelo filho branco e, 

nem sempre reconhecida, morre quase santificada (RODRIGUES, 1988, p. 17). 

Assim, percebe-se uma discriminação racial disfarçada de amizade, revelada 

de forma contundente no velório da personagem, quando na ausência de 

alguém para velá-la, ela vela em espírito o próprio corpo:  

  

Estamos diante de um racismo silencioso e sem cara que se 
esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade e 
da igualdade das leis e que lança para o terreno do privado o 
jogo da discriminação. Com efeito, em uma sociedade marcada 
historicamente pela desigualdade, pelo paternalismo das 
relações e pelo clientelismo, o racismo só se afirma na 
intimidade. É da ordem do privado, pois não se regula pela lei, 
não se afirma publicamente (SCHWARCZ, 1998, p. 182). 

 

Outra personagem da obra que vale destacar é a Helena (Tânia Toko), 

mulher negra (com a tez mulata), empregada doméstica e “afilhada” da patroa. 

É com ela que Zeca, irmão de Guiga, tem suas primeiras experiências sexuais. 

Nesse sentido, pode-se dizer que ela desempenha uma “dupla serventia” 

(VISCARDI, 2012, on-line), pois enquanto mulher e negra, na década de 1950, 

quase que somente poderia escolher entre a exploração sexual e/ou a 

econômica: 

 
Helena, como tantas “afilhadas” reais presentes nos lares 
brasileiros, está inscrita histórica e socialmente a partir de uma 
tripla negação: ela é negra, mulher e empregada doméstica, 
ou, dito de outro modo, ela não é branca, não é homem e não é 
patroa, totalmente à margem das configurações de poder, que 
a aprisiona em figurações ditas inferiores (VISCARDI, 2012, 
on-line).  

 

Apesar de a prática sexual ser consentida por ambos, ao envolver-se 

com o filho da patroa, Helena é mandada embora da casa de sua “madrinha” 

sob o olhar submisso de Créu. No remate da obra, Helena termina seus dias 

como prostituta, de cabeça baixa, esquecida em uma viela mal iluminada. 

Dessa forma, Navarro acaba por representar em Helena o arquétipo da “mulata 



75 

 

 

brasileira”, largamente definida em termos sexuais: é adorada durante o 

carnaval, mas explorada como empregada doméstica ou como prostituta 

durante o resto do ano: 

 

A mulata é vista mais como amante do que como esposa, 
como na bem conhecida rima “branca para casar, mulata para 
transar e negra para trabalhar”. Em outras palavras, a mulher 
negra podia escolher entre a exploração sexual e a econômica. 
Para Lélia González32, a “mulata” é uma “forma sofisticada de 
reificação, um produto de exportação para ser consumido pelos 
turistas e pela burguesia brasileira”. Assim, a adoração da 
mulata como ícone cultural, embora aparentemente providencie 
uma “compensação” simbólica pela opressão cotidiana, na 
verdade faz parte dessa mesma opressão (STAM, 2008, p. 
460). 

 

Ainda no rol das personagens negras, Navarro nos apresenta Maria 

Maluca (Nélia Carvalho), uma “doida de rua”. Independente, ela alimenta sua 

vida com seus próprios devaneios e vive no seu mundo. Acredita estar de 

casamento marcado com William Churchill33, contudo com exigentes ressalvas: 

somente aceita o pedido se ele largar o charuto e se mudar para o Brasil. De 

alguma forma, Maria Maluca parece transgredir as limitações das mulheres da 

época ao proferir esse discurso à frente das mulheres do seu tempo 

(VISCARDI, 2012, on-line). Assim como, no desfecho da trama, ela reaparece 

na mesma viela em que se encontra Helena, com um discurso denunciativo 

das mazelas sofridas por mulheres negras e prostitutas: “Não adianta, quem 

manda na minha boca sou eu!”, vocifera aos quatro cantos, afirmando que em 

tempos pretéritos, os homens da alta sociedade saciavam o apetite sexual nas 

entranhas da cidade. Por outro lado, o posicionamento denunciativo dessa 

personagem, que já traz no nome a palavra “maluca”, não parece ter validade, 

pois o seu lugar social, marcado pela sua enfermidade mental, não é legitimado 

(VISCARDI, 2012, on-line), acabando por reforçar o estereótipo da “nega 

maluca”: 

 
O “crioulo doido” combina comédia com irresponsabilidade 
infantil e reapresenta figuras folclóricas, como o Saci, o negro 

                                                             
32

 Lélia González (1935-1994), militante negra, antropóloga e política brasileira. 
33  Político conservador e estadista britânico, famoso principalmente por sua atuação como 
primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estadista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-ministro_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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perneta que fuma cachimbo e realiza truques diabólicos. Seu 
equivalente feminino é a “nega maluca”, figura do carnaval do 
Rio. O crioulo doido transmite uma impressão infantilizadora de 
negros como “eternas crianças” travessas, representação que 
justifica indiretamente o controle pelos elementos mais 
“maduros” da população (STAM, 2008, p. 464). 

 

Maria Maluca, negra, “doida”, “travessa”, “infantil”, é uma personagem às 

margens do poder e da legitimidade social conferida aos grupos hegemônicos 

(brancos). Para ela foi reservada uma realidade fantasiada, um mundo 

paralelo, uma liberdade inventada, possivelmente capazes de tornar suportável 

a sua “loucura” cotidiana não dita e não decretada pelo discurso dominante, ou 

seja, uma vida fincada na miséria e no abandono.  

 

 

A (RE)CAPTURA DE UM TEMPO PERDIDO 

 

 

No decorrer da narrativa fílmica, diversos detalhes íntimos da vida do 

diretor-autor são confessados, e, por vezes, as experiências pessoais relatadas 

trazem como pano de fundo alguns conflitos de ordem filosófica, social e 

política. O protagonista, ao (d)escrever sua saga, “passa pela recuperação da 

memória familiar, que se torna assim memória política e conforma um dos 

eixos culturais e políticos” (KLINGER, 2006, p. 23, grifos da autora) de uma 

sociedade e época. A procura da identidade pessoal, na escrita de si, pode 

perpassar um período histórico, uma classe social, um grupo específico, um 

lugar. Nesse caso, a representação de si toma a forma do testemunho de uma 

geração, em que “não é possível se pensar em um eu solitário, fora de uma 

urdidura de interlocução” (KLINGER, 2006, p. 24) com a história de outros que 

o constituem:  

 
Não haveria “uma” historia do sujeito, tampouco uma posição 
essencial, originária ou mais “verdadeira”. É a multiplicidade 
dos relatos, suscetíveis de enunciação diferente, em diversos 
registros e co-autorias (a conversa, a história de vida, a 
entrevista, a relação psicanalítica), que vai construindo uma 
urdidura reconhecível como “própria”, mas definível só em 
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termos relacionais: eu sou tal aqui em relação a certos outros 
diferentes e exteriores a mim (ARFUCH, 2010, p. 129, grifos da 
autora).  

 

O diretor Edgard Navarro, ao narrar sua saga em Eu me lembro, recria 

o espaço coletivo, o contexto sócio-histórico e cultural de uma época, 

acabando por inserir o protagonista do filme em uma épica coletiva através da 

recriação imagética dos anos de 1950, 60 e 70: as cantigas de roda, os jingles 

de rádio e o início da televisão; objetos de cena, figurinos e cenários; gírias, 

músicas e imagens do movimento hippie, da ditadura militar e do catolicismo; 

comportamentos e toda uma composição estética da direção de arte que 

mapeiam, através da presença de um narrador, a sutura da teia de 

representação cultural de uma geração. Dessa forma, o relato autobiográfico 

de Navarro apresenta uma trama frequentemente indiscernível entre o 

individual e o coletivo; a identidade pessoal se desenha quase 

obrigatoriamente no horizonte da construção da identidade “nacional” versus 

“contracultural”: seus conflitos, mudanças de valores e transformações, 

denunciando fortemente as marcas da agitação vivida nessa época. Como 

lembra Leonor Arfuch: 

 

É justamente por meio do processo narrativo que os seres 
humanos se imaginam a si mesmos – também enquanto 
leitores/receptores – como sujeitos de uma biografia, cultivada 
amorosamente através de certas “artes da memória”. Mas essa 
biografia nunca será “unipessoal”, embora possa adotar tons 
narcísicos; envolverá necessariamente a relação do sujeito 
com seu contexto imediato, aquele que permite se situar no 
(auto)reconhecimento: a família, a linhagem, a cultura, a 
nacionalidade. Nenhum autorretrato, então, poderá se 
desprender da moldura de uma época e, nesse sentido, falará 
também de uma comunidade (ARFUCH, 2010, p. 141).  

 

 Na cena de abertura do filme de Navarro, em seus créditos iniciais, 

vemos uma série de imagens documentais de uma família burguesa da década 

de 1950, com situações comuns e cotidianas à sociedade da época. O diretor, 

ao optar por inserir imagens reais em um filme de ficção, estabelece uma 

relação intersemiótica, na qual o referencial documental insere o espectador 

em um universo saudosista e nostálgico, através de imagens em preto e 
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branco, deterioradas pelo tempo, com uma cadência de 16 quadros por 

segundo, criando um código artístico que promove a ficção ao status de uma 

obra íntima e memorialista. O exemplo dessa atitude revela que “os sujeitos 

não só infiltram a imagem e subvertem suas convenções, como a imagem se 

converte em um espaço de passagem entre a erupção e a perda, entre a 

possibilidade de atualização das imagens do passado e a incapacidade de 

retenção da imagem” e, graças a isso, “assistimos a reconfiguração tecnológica 

da relação dos sujeitos com o passado e com a memória histórica e familiar” 

(SCHEFER, 2008, p. 11, tradução nossa34).  

Navarro, a partir da abordagem documental presente nas cenas de 

abertura, transporta o espectador para o momento em que se passa a 

narrativa, lançando mão, dentro da linguagem cinematográfica, de uma opção 

estética comum à produção artística autobiográfica. Nesse caso, “o conceito de 

apropriação, no autorretrato, pode ser definido, em sentido restrito [...], como o 

uso [...] de material de arquivo fotográfico, cinematográfico ou videográfico 

preexistente, de caráter familiar, público, privado, pessoal ou híbrido” 

(SCHEFER, 2008, p. 12, tradução nossa35). Através das imagens de arquivo 

selecionadas e utilizadas pelo diretor-autor, tanto se reconstroem determinados 

aspectos da experiência física ou material do passado quanto se promove um 

importante testemunho de práticas sociais relevantes para uma comunidade, 

uma época, um contexto histórico. E portanto:  

 
Se falarmos da natureza intersemiótica dos códigos artísticos, 
teremos que considerar também o caráter interdisciplinar de 
qualquer abordagem estética. Revelar temas inéditos, explicar 
mecanismos do psiquismo humano ou de estruturas histórico-
social é algo inerente a toda produção artística (HOISEL, 1992, 
p. 80). 

 

As diversas formas de interação com o espaço biográfico oferece um 

traço comum: elas representam, de diferentes modos, uma história ou 

                                                             
34

 “Asistimos a una reconfiguración tecnológica de la relación de los sujetos con el pasado y 
con la memoria histórica y familiar” (SCHEFER, 2008, p. 11). 
35

 “El concepto de apropiación, en el autorretrato, puede ser definido, en sentido estricto [...], 
como el uso [...] de material de archivo fotográfico, cinematográfico o videográfico preexistente, 
de carácter familiar, público, privado, personal o híbrido [...]” (SCHEFER, 2008, p. 12). 
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experiência de vida. Nunca recuperamos nossa infância, nem “o ontem tão 

próximo”: Navarro procura se orientar no tempo físico do (seu) mundo – 

uniforme, contínuo – e no tempo psíquico do (seu) indivíduo – variável, 

fragmentado, segundo suas emoções e interioridade. Em um trecho do filme, 

durante um instante de alucinação, o jovem Guiga começa a ver e ouvir 

personagens/pessoas que marcaram sua infância, sua trajetória: os amigos do 

veraneio puxando a mula e convidando-o para uma aventura; ele mesmo, 

criança, tocando piano; o irmão Zeca recostado no carro; a irmã Cecinha 

pulando corda e apontando para o céu; o tio Pedro carregando sacos e 

emitindo sons estranhos; sua própria imagem, menino, dizendo que está com 

medo; o jovem Guiga dançando com a tia que canta. Em seguida, sua voz de 

menino, pré-adolescente, pode ser ouvida, dizendo a ele mesmo: “Fique um 

minuto assim, com os olhos fechados, como a gente faz nos sonhos quando 

vai caindo do precipício... Quando abrir os olhos, vai ficar tudo bem outra vez...” 

E quando realmente abre os olhos, ele vê a imagem de toda sua família 

reunida, comemorando seu aniversário, enquanto ainda era pequeno, e, 

simultaneamente, compõe a mesma cena, o mesmo quadro, sua imagem 

tocando piano, aos 11 anos. A partir desse exemplo, em que o protagonista 

penetra sua subjetividade, mistura identidades, tempos e vivências familiares, 

vê-se que “cada narrativa de si se posiciona de diferente maneira segundo a 

ênfase que coloque na exaltação de si mesmo, na auto-indagação, ou na 

restauração da memória coletiva” (KLINGER, 2006, p. 24, grifos da autora).  

 

 

UM CAROSSEL NOVO DE EMOÇÕES ANTIGAS  

 

 

A estética autobiográfica do filme, tentando recuperar o significante não 

descoberto de uma fase de tantas descobertas, o encantamento pela vida, 

apresenta-os como um carrossel de personagens hilários e contraditórios, 

presentes no imaginário infanto-juvenil de medo e entusiasmo frente ao novo. 

Uma cena exemplar do filme mostra Guiga, pré-adolescente, junto a alguns 

colegas, assistindo a uma aula conduzida por um padre, com um sotaque 



80 

 

 

“portunhol”, que profere lições severas, e ao mesmo tempo cômicas, sobre a 

sexualidade:  

  
Mas-tur-bac-ción... es uno daquellos pecados contra la 
castidad para los cuales, Dios, reservó el infierno! Con la 
descoberta del plazer proibido, le dá vontade de praticar el ato 
a todo lo momiento... para sentir novamente aquelle plazer 
estúpido... Despues, el menino no consigue más parar no, hã!? 
No consigue más parar de se masturbar, hã!? Esto sin  falar de 
los pecados que, por sua iniquidad, me recuso a mencionar en 
uma sala de aula: los acometimentos pelo vaso trasero! No 
piensem que la condenación viene apenas despues de la 
morte! No! En muchos casos, el castigo começa aqui mismo, 
como consequência de los pecados, hã!? 

 

Ao fim da aula, na escadaria da escola, o protagonista e mais dois 

colegas, em posse de um dicionário, vasculham o significado de masturbação, 

logo encontrado por um dos amigos: “olha aqui ó, ‘masturbação’: provocação 

do gozo venéreo pelo contato da mão.” Confuso, Guiga o interroga: “o que quer 

dizer venéreo?” E o colega, após procurar outra vez no dicionário, responde: 

“aqui, ‘venéreo’: relativo a Vênus, deusa da formosura; doenças venéreas; 

sífilis; blenorragia; infecção purulenta das membranas mucosas especialmente 

da vagina e da uretra.” Guiga surpreso o interrompe: “Vagina é buceta!” E o 

outro colega acrescenta: “quem não sabe! Mas... o que é ‘purulento’?”. Entre 

eles, novas palavras vão surgindo, prolongando um pouco mais a cena de três 

meninos buscando solucionar suas dúvidas infindáveis sobre a sexualidade.  

Em contraponto à descoberta dos mistérios e potencialidades do 

próprio corpo na puberdade, Guiga ainda se encontra “marcado” pela perda 

inesperada da mãe, o encontro com o inevitável, com a coisa que propõe os 

enigmas da vida, a morte. Ainda que se conheça e se admita sua presença 

invisível, que a todos ronda, quando ela chega parece tão destituída de 

sentido, prevalecendo um vazio, uma obscuridade, uma sensação de absurdo 

diante da fragilidade da existência humana. O protagonista não se reconhece 

quando topa de frente com a morte da mãe, sente como se não fizesse parte 

dessa fatalidade – como se pode verificar em uma confissão de Guiga na cena 

do enterro de Aurora, que já foi tratada aqui. O contato com esse choque 

abrupto lhe dá a impressão de ser apenas um espectador na vida:  
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[...] isso até a adolescência, quando conhece a masturbação. É 
a vitória de Eros sobre Thanatos. Seu primeiro orgasmo é logo 
depois da primeira experiência de morte, o falecimento da mãe. 
Neste caso, a masturbação se mostra tão reveladora como a 
maconha vai se caracterizar mais à frente; seriam, 
respectivamente, iniciações da carne e do espírito. 
(NAVARRO, 2010, on-line). 

 

No meio da narrativa, novamente vemos o protagonista pré-

adolescente, em colégio de ordem religiosa, em meio às dúvidas e medos 

próprios da idade, à perda da ingenuidade, ao acirramento dos conflitos, à fase 

de busca de prazeres no corpo nunca antes experimentados, como por 

exemplo, na cena de masturbação em que o narrador-protagonista revela: 

 
De repente, comecei a sentir uma sensação incontrolável, 
maravilhosa, inédita: a sensação mais louca de prazer que eu 
jamais havia experimentado na vida. Agora sabia o significado 
da palavra ‘gozar’. E começava a entender a razão pela qual o 
mundo girava em torno do sexo. 

 

Nota-se que a masturbação masculina explícita é um elemento que se 

repete na obra de Navarro, como se pode constatar em Exposed (1978), 

Superoutro (1989) e Eu me lembro (2005). Bernardet afirma que, para se 

examinar uma obra autoral, faz-se necessária, dentre outros elementos, a 

identificação de uma “matriz”: 

 

A construção da matriz passa obrigatoriamente pela análise do 
conjunto de filmes de um autor, é um trabalho sobre a 
redundância: peça essencial do método crítico. São as 
repetições e as similitudes identificadas na diversidade das 
situações dramáticas propostas pelos vários enredos que 
permitirão delinear a matriz: o autor é, nessa concepção, um 
cineasta que se repete (BERNARDET, 1994, p. 31). 

 

As memórias narradas ao longo de Eu me lembro suscitam alguns 

questionamentos relevantes: Quem fala na narrativa? Que vozes de outros 

tempos e da mesma voz se inscrevem no discurso autobiográfico? Quem é o 

sujeito da história? O caminho encontrado pelo autor para falar de si, do que 

pensa, por vezes dá-se falando também dos outros, da sua relação com o 

ambiente, a família e os valores que lhe cercam. Em uma passagem do filme, 
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Guiga, adolescente, aparece lendo um livro de Jorge Amado, na sala de sua 

casa, quando é interrompido pela irmã Cecinha: “Vou dizer ao meu pai que 

você ta lendo Jorge Amado!” Guiga se enfurece: “Vá, vá dizer! Foi ele mesmo 

que comprou pra mim!” Cecinha rebate: “Comprou porque não sabe as 

pornografias que esse homem escreve!” E Guiga perde de uma vez a 

paciência: “Sua beatinha de merda!” Nesse trecho, através de um xingamento, 

formulado em um momento de fúria, o jovem deixa transparecer sua 

indignação em relação ao conservadorismo da irmã beata. E nessa mesma 

cena – partindo da perspectiva do autor-pessoa versus autor-criador36 – 

percebe-se a tentativa do diretor de estabelecer uma relação do protagonista 

com seu mundo, suas impressões em relação a este, mediante um 

posicionamento valorativo que dá ao autor elementos para o desenvolvimento 

de uma abordagem autobiográfica: 

  
Ele (o autor-criador) é entendido fundamentalmente como uma 
posição estético-formal cuja característica básica está em 
materializar uma certa relação axiológica com o herói e seu 
mundo: ele os olha com simpatia ou antipatia, distância ou 
proximidade, reverência ou crítica, gravidade ou deboche, 
aplauso ou sarcasmo, alegria ou amargura, generosidade ou 
crueldade, júbilo ou melancolia e assim por diante (FARACO, 
2005, p. 38). 

 

Na relação com sua mãe, Aurora, Guiga descobre a sexualidade 

infantil, quando tenta entrar sob sua saia para cheirar-lhe o sexo (a genitália) e 

demonstra certa fixação na figura materna, transformando-a em uma espécie 

de objeto de desejo, remetendo ao conceito freudiano do Complexo de Édipo37 

                                                             
36

 Carlos Alberto Faraco em Autor e Autoria, no qual analisa conceitos desenvolvidos por 
Bakhtin, pontua a diferença presente na concepção bakhtiniana de autor-pessoa e autor-
criador: “É importante assinalar que Bakhtin, já de início (no texto ‘O autor e o herói na 
atividade estética’, escrito provavelmente por volta de 1920 – 1922), distingue o autor-pessoa 
(isto é, o escritor, o artista) do autor-criador (isto é, a função estético-formal engendradora da 
obra.” (FARACO, 2005, p. 37).  
37

 Esse conceito, pertencente ao campo da psicanálise e formulado por Freud, leva em conta a 
fase de vida da criança em que ela se dá conta da diferença de sexos entre as pessoas da 
família, tendendo a concentrar seu interesse sexual, isto é, sua libido na figura do sexo oposto, 
a mãe. Por ela, a criança desenvolve um grande amor, enquanto que pela figura do mesmo 
sexo, o pai, cultiva sentimentos de recusa, aversão. Para elaborar tal conceito, Freud baseou-
se na famosa tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles (406-496 A.C), fundada nos sentimentos 
contraditórios de um filho que tem muito amor à mãe e um ódio visível do pai. Na peça, Édipo 
(o filho) mata o pai e desposa a mãe. Quando descobre que se casou com sua mãe, ele fura os 
próprios olhos e ela comete suicídio.  
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(OLIVEIRA, 2012, p. 166). A presença da figura materna tende a iluminar o 

mundo encantado do menino, recobrindo-o sob um véu de amparo e amor 

(com conotação sexual); transforma-se em uma referência que será perseguida 

em outros relacionamentos; e, na sua falta, a transmutar-se em uma 

experiência radical de dor:  

 
Afirmamos que a descoberta de que o amor sexual (genital) 
proporciona ao indivíduo as mais fortes vivências de satisfação, 
dá-lhe realmente o protótipo de toda felicidade, deve tê-lo feito 
continuar a busca do amor vital no terreno das relações 
sexuais, colocando o erotismo genital no centro da vida. 
Prosseguimos dizendo que assim ele se torna dependente, de 
maneira preocupante, de uma parte do mundo exterior, ou seja, 
do objeto amoroso escolhido, e fica exposto ao sofrimento 
máximo, quando é por este desprezado ou o perde graças à 
morte ou à infidelidade (FREUD, 2011, p. 46).  

 

A mãe do protagonista também representa o invólucro que o protege 

das fantasias e medos comuns na infância, como por exemplo, no momento 

em que a criança, antes de dormir, corre em direção ao aconchego materno e 

diz estar com medo do “Malamém” – um trocadilho bem humorado com o final 

da conhecida oração católica: “[...] livrai-nos do mal, amém.” Em contraponto à 

imagem terna e idealizada da mãe, tem-se a figura paterna, Guilherme, 

representante do puritanismo e da temível austeridade masculina, como 

repressor das palavras e comportamentos inadequados, dentro de uma 

conduta moral baseada em preceitos católicos ortodoxos. A conduta e o 

discurso religioso do pai do protagonista, especialmente, pretendem servir de 

exemplo a toda família, de tal maneira que possa fazer parte do cotidiano de 

cada membro. Diversos emblemas e representações religiosas habitam a rotina 

e o espaço familiar a Guiga: as imagens de santos na casa, as celebrações de 

culto, os rituais da semana santa, a escola de freiras e padres, etc. Tal fervor 

religioso possivelmente deve-se ao fato de que “com estes símbolos os 

homens discriminam objetos, tempos e espaços, construindo, com seu auxílio, 

uma abóboda sagrada com que recobrem o seu mundo. Por quê? Talvez, 

porque, sem ela, o mundo seja por demais frio e escuro” (ALVES, 1991, p. 24).  

Na infância do protagonista, sentidos aguçados perpassam sua mente 

verde de experiências, cheiros pungentes, imagens e sons invadem a sua 
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ingênua tentativa de apreender a realidade, de se mover por ela da melhor 

forma possível. Guiga dá os “primeiros passos” sensitivos na distinção entre o 

que é interior (o ‘eu’) e exterior (proveniente de um mundo externo), procurando 

situar-se na lógica da realidade, buscando maneiras de “encarar” a vida. “Essa 

distinção serve, naturalmente, à intenção prática de defender-se das 

sensações de desprazer percebidas ou das que ameaçam” (FREUD, 2011, 

p.11). Contra alguma dor que se antecipa ou algum prazer que lhe possa ser 

negado, a criança descobre os artifícios infalíveis de sua autonomia e liberdade 

no mundo, sente que pode se proteger e se desvencilhar das imposições 

adultas; as mentiras começam a se parecer com mentiras e são percebidas 

como necessárias ao convívio sócio-familiar:  

 

A família é o lugar primeiro das descobertas, das verdades e 
das mentiras também. Nos primeiros momentos do filme, a 
criança xinga, sem saber exatamente o que significa o palavrão 
e é punida por isso. É o choque da inocência primordial, da 
integridade com a repressão no lar, que a faz conhecer a 
mentira, a necessidade de dissimular, de esconder, como faz 
um pouco à frente, através do teatro que se faz necessário 
para sobreviver. A família serve à perda da inocência... É a 
primeira parte da socialização, que ensina ser a mentira um 
esquema de sobrevivência (NAVARRO, 2010, on-line). 

 
 
 
 
UM ENCADEAMENTO DE AUTODESCOBERTAS 

 

 
Aproximando-se do final da película, o protagonista se depara com os 

desafios da vida através de rupturas radicais, explorando os limites do corpo e 

da mente. Como pano de fundo à narrativa tem-se a intensificação do regime 

militar no país, no qual Guiga manifesta na microrrelação familiar, diante de seu 

pai como representante de um regime autoritário, seu ódio que por tanto tempo 

lhe amargou a garganta, como por exemplo, na cena em que, ao discutir com o 

patriarca, vocifera: "Você nunca deveria ter tido família, nunca! Você matou 

minha mãe, seu carrasco nazista!". Todavia, sua fala não significa apenas uma 

verbalização do que pensa sobre o pai, mas a produção de sentido no contexto 
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da narrativa em que o sujeito (autor-protagonista) está inserido – a repressão 

das normas inflexíveis impostas pela instituição familiar e católica, o clima de 

tensão e asfixia estabelecido pelo regime militar, a perda prematura da mãe, o 

embate entre o prazer de curtir a juventude e o dever de dedicar-se aos 

estudos, encontrar uma profissão segundo as expectativas alimentadas pela 

sociedade burguesa (OLIVEIRA, 2012, p. 161-167). É influenciado por essa 

conjuntura difícil que o protagonista produz seu discurso, sendo este, portanto, 

inevitavelmente transformado e afetado pelo contexto em que se funda. Nesse 

sentido, “não é necessário dizer ‘eu penso’, ‘mas sou pensado’, propunha 

Rimbaud. Sou vivido. Maneiras de pensar em si mesmo, modelos vindos de 

outros” (ARFUCH, 2010, p. 53). Em outros termos,  

 

[a] linguagem não é somente produto de uma verbalização, ela 
é também produção. Nesse sentido, o sujeito não apenas fala 
uma linguagem, mas é falado pela linguagem. O processo de 
articulação linguística efetua-se sob uma constante tensão 
entre o que se quer dizer e o que efetivamente se diz. O ato de 
enunciação linguística cria desvios, traindo as intenções do 
falante, promovendo o descentramento do sujeito (HOISEL, 
1992, p. 82). 

 

Guiga descobre as sessões de arte no extinto Cine Guarany, onde 

mais uma vez se refugia após a discussão com o pai. Na tela, o protagonista 

assiste à cena final de Ladrões de bicicleta (Vittorio De Sica, 1948), na qual pai 

e filho caminham juntos, de mãos dadas. Emocionado, admite: “Como nunca 

na vida, desejei ter um pai sensível.” Dentro do processo autobiográfico de 

Navarro, percebe-se na cena citada que o autor “assiste a si mesmo assistindo 

ao filme”, num ato de autocontemplação, como um espelho que leva à reflexão 

sobre si mesmo: “[...] ou, num vocabulário mais hegeliano, o eu-para-mim-

mesmo se constrói a partir do eu-para-os-outros” (FARACO, 2005, p. 43). O 

diretor torna-se também um espectador de sua obra e através dela pode 

conhecer-se, desvelar as suas diversas faces encenadas na tela 

cinematográfica:  

  

A escritura poética faz nascer um novo homem, engendra seu 
próprio pai, fazendo-o nascer e renascer nas malhas do seu 
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tecido. Através da escritura poética o criador pode conhecer-se 
e transformar-se (HOISEL, 1992, p. 83). 

 

A busca transcendente do sentido da vida, a tentativa de resolução 

(ainda que passageira) dos enigmas da existência e o desafio da unificação 

dos vários pontos de vista do “eu” estampam o exercício da narrativa 

autobiográfica. Por meio dela, a constituição enredada da subjetividade 

conhece faces ora obscuras, ora iluminadas, influências ora frágeis, ora 

determinantes. Ao autor que se narra, esse “inventor” de si, cabe a experiência 

desestabilizadora do autorreconhecimento, o testemunho da dança salaz de 

suas identidades, o desenho moldável de uma visão de si que só pode ser 

dada (consciente e inconscientemente) por ele mesmo:  

 

Se a autobiografia propõe um espaço figurativo para a 
apreensão de um eu sempre ambíguo – o herói autobiográfico 
como um alter ego –, esse espaço se constrói tradicionalmente 
e para além da diversidade estilística, na oscilação entre 
mímesis e memória (De Mijolla, 1994), entre uma lógica 

representativa dos fatos e o fluxo da lembrança, mesmo 
reconhecidamente arbitrário e distorcedor. Essa oscilação, da 
qual não escapam inclusive autobiógrafos fortemente imbuídos 
dos preceitos psicanalíticos, aparece assim como uma espécie 
de forma constitutiva do gênero (ARFUCH, 2010, p. 134, grifos 
da autora). 

 

O protagonista vê-se diante da experiência de tornar-se adulto e 

necessita matar simbolicamente o pai para fazê-lo. Na verdade, “a separação 

da família torna-se para todo jovem uma tarefa” (FREUD, 2011, p. 48). Junto a 

esse desafio, soma-se a tensão do golpe militar consumado, trazida à tona pela 

narração do protagonista quando a câmera apresenta a fachada da sua escola: 

“Naquele 1º de abril, dia da mentira, havia uma novidade que bem podia ser 

mentira, mas não era: os milicos haviam dado o golpe e estavam no poder.” 

Com o progressivo recrudescimento da ditadura, Guiga é tomado por uma 

onda de medo, solidão, dor e melancolia; faz uma viagem ao seu inferno 

interior que se desenha através de neurose, desespero e angústia. Para 

Navarro, a construção de sua autobiografia não é um mero discurso sobre si 

mesmo, pronunciado do interior do evento da experiência vivida. Ao narrar sua 

saga, o autor se posiciona axiologicamente frente à própria vida, submetendo-
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se a uma valoração que transcende os limites de sua história, como se fosse 

um guerrilheiro. Não um guerrilheiro da luta armada, que foi preso e estava 

sendo torturado nas mãos dos militares, mas um guerrilheiro que era torturado 

por si mesmo, internado em um hospital psiquiátrico com pensamentos 

suicidas; não era nada e ao mesmo tempo era tudo:  

 

Lembro que me sentia mal por não ter participado ativamente 
da resistência à ditadura. A verdade é que, na época, não tive 
coragem nem convicção suficientes pra pegar em armas e 
fazer a guerrilha. Foi um momento de encruzilhada da minha 
geração e também um assustador momento de transformação. 
No filme eu uso a fala: “A neurose me pegou de jeito.” 
(NAVARRO, 2010, on-line). 

 
 
Ainda quanto ao ato de criação autobiográfica, outros 

questionamentos-chave constituem uma tentativa de especular a ação do 

autor: o quão real é o personagem autobiografado em seu relato? Até que 

ponto há uma semelhança entre autor, narrador e personagem? Em que 

momento se daria a captura do “eu”? (ARFUCH, 2010, p. 53). Quando 

representa essa encruzilhada em sua vida, é necessário ao diretor-criador um 

distanciamento da crise, a possibilidade de olhá-la de fora, tornar-se um outro 

em relação a si mesmo. Em outras palavras, ele precisa se auto-objetificar, isto 

é, criar uma visão externa ao ocorrido, para poder elaborar, dentro da 

construção cinematográfica, o encadeamento de imagens e planos que 

compõem a narrativa fílmica. A atitude de trabalhar uma linguagem – nesse 

caso autobiográfica – estando fora dela remete ao princípio formulado por 

Bakhtin como “o princípio da exterioridade: é preciso estar fora; é preciso olhar 

de fora; é preciso um excedente de visão e conhecimento para poder consumar 

o herói e seu mundo esteticamente” (FARACO, 2005, p. 41, grifos do autor). 

Dessa reflexão, se constata “a aceitação do descentramento constitutivo do 

sujeito enunciador, mesmo sob a marca de ‘testemunha’ do eu, sua ancoragem 

sempre provisória, sua qualidade de ser falado e falar, simultaneamente, em 

outras vozes (ARFUCH, 2010, p. 128, grifos da autora), através de um “eu” que 

sai de si e se enxerga de fora, abandonando o “eu” de antes, misturando-se a 

outros “eus” que lhe são externos. E, mediante isso, 
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[é] possível se perguntar agora sobre o trânsito que leva do 
“eu” ao “nós”, o que permite revelar o nós no eu, um “nós” não 

como simples somatória de individualidades ou como uma 
galeria de meros acidentes biográficos, mas em articulações 
capazes de hegemonizar algum valor compartilhado a respeito 
do (eterno) imaginário da vida [...] (ARFUCH, 2010, p. 82).  

 

Na sequência final da película, em um pasto de cogumelos, durante um 

momento messiânico, a fantasia alucinada de Guiga presenteia o telespectador 

com um encontro do “eu” com o “nós” – aliás, “já notamos que um dos grandes 

empenhos da civilização consiste em juntar os homens em grandes unidades” 

(FREUD, 2011, p.48) – revelando a memória coletiva que lhe constitui e que 

compõe sua história: a imagem de uma grande ciranda de personagens de 

toda sua construção autobiográfica, momento em que praticamente se fecha, 

ainda que sob a pena de ser um ato temporário, o ciclo de existência das suas 

memórias, saudades, dores, perdas, frustrações – o inevitável encontro com a 

Esfinge, o sentido da vida, se é que ela tem algum: 

 
Ali parece que se dá a transcendência do “eu”, a aceitação de 
que há um destino comum a todos os seres: Guiga sente-se, 
por assim dizer, em comunhão com a natureza; faz as pazes 
com o pai em definitivo e no fundo, passa a ter uma 
compreensão mais abrangente do mundo e de si mesmo 
(NAVARRO, 2010, on-line). 

 

Na mesma cena, percebe-se a simultaneidade do passado, presente e 

futuro, através da inserção – em um exercício de metalinguagem – da equipe 

de filmagem em quadro, com o diretor-protagonista 30 anos à frente no tempo 

da narrativa do filme, (quase) o período que ele levou para ressignificar sua 

vida em material fílmico.   

 Apesar de a narrativa autobiográfica, em alguns momentos, expressar 

um excesso de individualidade, egocentrismo e obsessão pelo rastro, ela é 

utilizada por Navarro como escape do perigo de se alienar na própria ficção: 

nesse diário de memórias, ele se expande, se consola e se resgata, em uma 

vida própria, testemunhável, com aparência de sólida unidade. Como uma 
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cobra que morde o próprio rabo38, Eu me lembro termina onde começa a 

carreira do cineasta. A partir daí ele vai iniciar sua experiência superoitista na 

tentativa de elaborar a própria saga e encontra na atividade cinematográfica 

uma forma de conciliar o princípio do prazer e o da realidade. Navarro expõe 

sua alma em sua obra, ou melhor, a escancara. Ele exterioriza suas questões 

para que possam ser coisas com as quais ele saiba lidar de uma forma mais 

suave, como se nem lhe pertencessem, embora lhe pertençam, cumprindo um 

papel místico, de elaboração psicanalítica em seu vasto conjunto imagético-

discursivo:  

 
A psicanálise freudiana trouxe uma contribuição para elucidar o 
processo criador, as relações do sujeito poético com a obra, e 
para o entendimento da especificidade da linguagem literária. 
Ela deixa, todavia, questões em aberto, ou que proporcionam 
uma visão pouco abrangente do fenômeno artístico, como o 
fato de considerar que toda arte tenha por base um trauma, ou 
que seja o preenchimento de uma carência, a realização de um 
desejo, um processo substitutivo. Nota-se também que uma 
análise com esses fundamentos tende a recair sobre a pessoa 
do poeta, pois é nos conflitos, nos traumas infantis que estaria 
a explicação para a gênese da obra (HOISEL, 1992, p. 84).  

 

Parece que para Navarro, sua produção artística não seria outra coisa 

senão a sua própria atividade onírica. Para ele, cabe ao campo mágico dos 

sonhos exprimir a parte mais secreta, misteriosa e inexplorada, o que se 

poderia chamar de inconsciente e lá ele parece buscar suas respostas. Se o 

momento da concepção se caracteriza pelo aparecimento de uma força 

estranha, inconsciente, irracional, desconhecida, esboçada em ideias e formas 

ainda não nitidamente delineadas (HOISEL, 1992, p.82), o momento da 

construção autobiográfica implica a perseguição da forma precisa de uma 

narrativa linear: Navarro busca construir uma ponte de comunicação que, 

conforme suas próprias palavras, "transforme sua dor em luz"; luz essa a ser 

impressa na película cinematográfica.  

 

 

 

                                                             
38

 A obra fecha-se sobre si mesma como um círculo: "Le carcan est déjà connu", ou seja, a 
serpente morde a cauda (BERNARDET, 1994, p. 36). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Na contemporaneidade, sobretudo nas salas de arte, nos seminários e 

mostras de cinema, os filmes brasileiros têm comprovado a sua excelência e 

criatividade, superando certas barreiras que ainda envolvem a realização, 

distribuição e exibição cinematográfica no país e, pouco a pouco, consolidando 

um espaço reconhecido quanto à qualidade estética e temática das obras 

lançadas, que, em muito, se deve à heterogeneidade que prevalece entre 

talentosos realizadores e profissionais envolvidos na atividade fílmica. Contudo, 

há de se convir, o cinema feito na Bahia, desde o Ciclo Baiano de Cinema, 

encontra-se ainda ofuscado – devido, em especial, a reincidentes razões de 

ordem política e econômica que não cabem ser analisadas aqui – quando 

comparado a outros eixos do país, em que a atividade cinematográfica, notória 

e consideravelmente, costuma ser intensa e repercute, de maneira significativa, 

no âmbito artístico-cultural.  

O cineasta Edgard Navarro, apesar de pouco conhecido pelo grande 

público e ainda possuir vários projetos que não foram levados à grande tela, 

hoje se afirma como o maior nome do cinema baiano após Glauber Rocha. O 

cinema realizado por ele, pode-se dizer, é uma espécie de síntese do 

movimento anárquico, crítico, criativo e subjetivo que os jovens cineastas 

baianos iniciaram na década de 1970, colaborando para uma reflexão cultural e 

comportamental daquilo que se convencionou chamar de “anos de chumbo”. 

Durante sua carreira, seus filmes abordaram, em parte, estéticas e conteúdos 

inéditos até então. Nesse sentido, não se pode esquecer que o conjunto de sua 

obra reúne, em uma nova perspectiva, diversas representações culturais, 

históricas e políticas ao longo de mais de 30 anos de carreira de intensa 

atividade cinematográfica. Além disso, as suas narrativas fílmicas, 

consideradas por muitos iconoclastas, cobrem um vasto território formal e 

temático, trafegando muito bem entre dimensões normalmente inconciliáveis, 

ou seja, o erudito e o popular, o culto e o coloquial, o sagrado e o profano.  
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Sempre empenhado no cinema que realiza, Edgard Navarro é uma 

personalidade artisticamente influente, e, não por acaso, muitos jovens 

realizadores de hoje recorrem às suas opiniões diante de seus projetos 

audiovisuais. A contundência de suas posições exige dele mesmo uma rara 

capacidade de autoexposição que vem confirmar o seu reiterado gesto de 

incluir a coragem no elenco das virtudes dos bons cineastas. Se em suas obras 

predominam certos imperativos polêmicos (como se observou nas breves 

incursões, realizadas no princípio dessa pesquisa, tanto por sua trilogia 

freudiana de curtas-metragens, isto é, Alice no país da mil novilhas, O rei do 

Cagaço e Exposed, quanto por seu transgressor média-metragem Superoutro), 

isto não o impediu de expressar certas tensões muito pessoais – e na maioria 

das vezes coletivas – de quem traz um senso agudo do poético, cujos sinais 

vale a pena apreciar: sua maneira de travar os combates íntimos mais 

urgentes, tal qual se verificou nas articulações teóricas lançadas pelo presente 

trabalho sobre o seu instigante longa-metragem Eu me lembro (2005).  

Como prioridade, a análise das representações da vida e do 

pensamento do diretor Edgard Navarro presentes no filme autobiográfico desde 

o próprio título, Eu me lembro, buscou, por um lado, discutir a maneira como a 

obra remonta ao contexto brasileiro das décadas de 1950, 60 e 70 a partir da 

abordagem dos temas e imagens que caracterizam o movimento intitulado 

contracultura, destacando algumas de suas esferas e símbolos, que reúnem 

reflexões, saberes, produção material e imaterial, percorrendo desde as 

ideologias do movimento   e do tropicalismo às experiências motivadas por um 

ávido senso de individualidade em um país assolado pelo totalitarismo de um 

regime militar; por outro, intentou percorrer algumas questões que tocam o 

universo pessoal do diretor-narrador-protagonista, enquanto autor que escreve 

sobre si, empodera “narrativas de si” e redefine o seu mundo (e certos valores) 

na medida em que tenta estruturar, em material fílmico, suas experiências 

fragmentadas e sem unidade. Um autor biógrafo que, de maneira consciente 

ou inconsciente, desvela a dolorosa contradição de existir, as diferenças 

abissais que constituem os sujeitos em uma sociedade. 
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A partir de um olhar mais aguçado sobre Eu me lembro, buscou-se 

preencher, até certo ponto, a lacuna de um estudo acadêmico mais específico 

sobre a obra do cineasta Edgard Navarro – tendo em vista a impossibilidade, 

por parte deste trabalho, de dar conta da riqueza de conteúdos e imagens que 

enredam a obra, em outros termos, das brechas que não cessam de 

transbordar através de (muitas) outras articulações possíveis – e também abrir 

caminho para pensar a cultura representada na tela e suas relações 

transversais, das quais se optou por enfocar a contracultura e a autobiografia. 

Esperamos, por meio da presente análise, ter apresentado, investigado e 

problematizado alguns aspectos (discursivos e imagéticos) relevantes da 

ousada cinematografia navarriana no que estes possam servir futuramente de 

convite a uma reflexão sobre o papel do cinema baiano contemporâneo na 

subversão dos habituais vocábulos do universo fílmico, na desconstrução dos 

valores tradicionalmente consagrados, e, por fim, na resposta criativa dos 

cineastas ao mundo no qual vivem e o qual tendem a por em xeque.  

Durante o percurso desse trabalho, nos marcou, de maneira especial, a 

notória seriedade que Edgard Navarro demonstra ao longo de sua carreira 

cinematográfica. Certamente, foi essa postura que o fez sempre desbravar os 

caminhos que escolheu, sem temer os possíveis prejuízos por sua irreverência. 

Assim como Glauber Rocha, com o passar dos anos, tem sido considerado por 

muitos como genial ou lunático, ou ambos ao mesmo tempo. Contudo, não se 

pode esquecer a importância do cinema realizado por Edgard Navarro. Ele é 

devidamente respeitado como uma “espécie em extinção” pelos jovens e 

antigos cineastas. Sua obra demonstra que, além de convicção, tem estilo, 

intuição, audácia e intimidade com a linguagem cinematográfica. Polêmica 

como toda arte viva, mas poderosa, há de viver na memória de muitas 

gerações.  
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