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RESUMO 
 
 
 
 
Este trabalho é um esforço de identificar as marcas de autoria presentes nos filmes 

Vacas (1991), La Ardilla Roja (1992), Tierra (1996), Los Amantes del Círculo Polar 

(1998) e Lucía y el Sexo (2001), do cineasta espanhol Julio Medem. Para tanto, partimos 

de uma concepção de autoria representada pelo olhar da politique des auteurs, pensada 

nos anos 60 pelos críticos de cinema da revisa francesa Cahiers du Cinéma. O caminho 

de análise das marcas de autoria nestes filmes se apoiou no método da Poética do Filme, 

com o intuito de verificar como elas foram estrategicamente conformadas na obra 

fílmica em questão. Neste trabalho, a obra de Julio Medem foi identificada como uma 

obra de programa poético, onde predominam metáforas e simbolismos na construção 

dos seus personagens e conflitos, sempre inseridos em banais histórias de amor, 

articuladas de forma sofisticada a partir de um modo particular de organizar recursos 

como a escala de planos, montagem, trilha sonora e fotografia. 

 

Palavras-chave: autoria no cinema, análise fílmica, Julio Medem 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo identificar as marcas de autoria na obra do 

cineasta espanhol Julio Medem, e analisar de que formas estas marcas se organizam 

interna e estrategicamente na obra em questão. A ideia foi fazer uma análise fílmica do 

universo deste cineasta, partindo da noção de cinema de autor. O corpus utilizado para 

análise foram os cinco primeiros filmes de ficção do cineasta, a saber: Vacas (1991), La 

Ardilla Roja (1992), Tierra (1996), Los Amantes del Círculo Polar (1998) e Lucía y el 

Sexo (2001).1 

 

A limitação do objeto de pesquisa se deu a partir do interesse particular que sempre tive 

pelo cineasta Julio Medem e pela autoria cinematográfica. Desde o ano de 2004 fui 

membro voluntário do Laboratório de Análise Fílmica, grupo de pesquisa vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Faculdade 

de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, coordenado pelo professor Wilson 

Gomes, atividade que fez parte de mais da metade do meu percurso acadêmico. Desse 

modo, nada mais natural que aplicar meus conhecimentos obtidos aí no meu trabalho de 

conclusão de curso. 

 

A ideia de cinema de autor sempre me interessou. Afeita ao estudo do cinema, antes 

mesmo de entrar na Facom, a cinematografia francesa sempre me foi bastante familiar, 

e entrei em contato com a política de autores através de François Truffaut, não só seus 

filmes, mas seus escritos sobre cinema e sua biografia. A ideia de que um cineasta 

poderia ser reconhecido por imprimir marcas de sua personalidade nos seus filmes 

sempre me pareceu curiosa, e foi naturalmente que esse tipo de cineasta passou a me 

interessar, o que começou com o próprio François Truffaut, ele mesmo um autor de 

filmes. 

 

Já com a obra de Julio Medem eu tive contato também um pouco antes de entrar na 

Facom. Chamou-me a atenção o modo de narrar deste diretor, o fato de trabalhar sempre 

com a mesma equipe e a abordagem de temas como o acaso, a circularidade da vida e a 

natureza do amor. Não só pelos temas, mas pelo modo, a meu ver, bastante sofisticado 

                                                 
1 Por questões de padronização, durante este trabalho serão mantidos os títulos originais em espanhol dos 
filmes analisados. 
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de tratá-los, me fez prestar cada vez mais atenção neste diretor. Logo pude ter contato 

com toda a obra de Julio Medem, conhecer toda uma bibliografia sobre ele e dar-me 

conta de que, de fato, sua obra, até então de somente cinco filmes de ficção e um de 

documentário, constituía uma obra coesa, internamente coerente, e que apresentava uma 

constante de estilo bastante evidente. A decisão de estudar a sua obra para o trabalho de 

conclusão de curso foi natural. 

 

Ao me propor a estudar o universo fílmico de Julio Medem à luz da autoria 

cinematográfica, voltei o olhar para a politique des auteurs, uma linha de pensamento 

manifestada não apenas por Truffaut nos anos 1950 na França, mas também por seus 

colegas Jacques Rivette, Claude Chabrol, Eric Rohmer, entre outros. Tratava-se de um 

manifesto pela feitura de filmes que divergissem radicalmente dos produzidos na França 

naquele momento – segundo eles, filmes de roteiristas, que não sabiam explorar as 

possibilidades da linguagem cinematográfica, que estavam demasiado presos à trama ou 

a simplesmente transpor um romance para o cinema, sem qualquer adaptação de 

linguagem. Para estes críticos, que expressaram essas ideias em textos publicados na 

revista Cahiers du Cinéma, o cinema precisava ser feito por diretores que ousassem 

diante daquele cenário, diretores que fossem eles mesmos os roteiristas dos seus filmes, 

que soubessem como se aproximar do seu público e que produzissem seus próprios 

filmes, tornando-se cada vez menos preso à condições de grandes produtoras. Tudo isso 

norteou o que viria a ser a Nouvelle Vague na década seguinte. 

 

Porém a característica que mais me chamou atenção na politique des auteurs diz 

respeito à demanda daqueles críticos por cineastas que se expressassem nos seus filmes. 

Expressar-se significava imprimir em sua obra sua própria visão de mundo, deixá-la 

implícita nas tramas, personagens e narrativas, fazer-se reconhecer como autor daqueles 

filmes exatamente pela capacidade de imprimir suas marcas de estilo. Para os críticos da 

Cahiers, filmes que revelassem a personalidade de quem os fazia eram mais dignos de 

atenção e, logo, eram melhores que “filmes de produtor” ou “filmes de roteiristas”. Os 

filmes precisavam ser “filmes de autor”. 

 

Somente com a ideia de que é possível reconhecer um cineasta autor a partir de marcas 

de estilo em toda sua obra, me pareceu óbvio que a filmografia de Julio Medem 

constituía um exemplo contemporâneo de cinema de autor. Desde o início de sua 
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carreira, que começou nos anos 1980 com filmes curtos, Medem mostrou-se afeito a um 

tipo de cinema que chamei aqui de poético, com alguns toques de surrealismo, que ele 

explorou a partir de um modo bastante particular de manipular recursos 

cinematográficos como a montagem e a escala de planos, principalmente. A banalidade 

dos seus enredos contrastava com a sofisticação de suas narrativas, e essa habilidade 

percorreu toda sua trajetória, mesmo nos seus filmes curtos. Além disso, Medem era o 

roteirista dos seus próprios filmes, e a partir do seu terceiro longa-metragem, montou 

sua própria produtora, a Alicia Produce, tornando-se o principal financiador dos seus 

projetos. Como se não bastasse estar quase perfeitamente enquadrado nas premissas 

básicas da politique des auteurs, Medem ainda se enquadrava nas mais específicas, 

como as que preferiam aqueles diretores que trabalhassem sempre com a mesma equipe, 

que produzissem seus filmes, que fossem soberanos nas escolhas dos seus temas. 

Precisamente o caso de Julio Medem. 

 

Em contato com bibliografia específica sobre a politique des auteurs, pude me dar conta 

de como esse manifesto encontrava-se, de certo modo, ultrapassado. Como mencionado 

antes, tudo o que eu conhecia sobre a politique veio de François Truffaut, dos seus 

escritos publicados em coletâneas no Brasil, mas, no decorrer desta pesquisa, pude 

conhecer alguns autores que criticaram veementemente os pressupostos disseminados 

pelos críticos da Cahiers. Estas críticas versavam basicamente sobre dois pontos. O 

primeiro dizia respeito ao fato de os críticos atribuírem o status de autor a cineastas 

demasiado vinculados a grandes produtoras, como os cineastas americanos, tão 

louvados por eles. Ao negar o cinema de produção, os Jovens Turcos se contradiziam ao 

chamar de autores cineastas como John Ford ou mesmo Alfred Hitchcock e Orson 

Welles. Ora, se a suposta liberdade dos cineastas era condição fundamental para que 

estes se expressassem, parecia contraditório que o cinema americano, diante de sua 

lógica industrial, pudesse fabricar cineastas autores. A outra crítica dizia respeito ao 

esforço muitas vezes desmedido que Truffaut e seus colegas faziam para provar que 

seus cineastas preferidos eram autores. Para tanto, eram categóricos ao afirmar, por 

exemplo, que o pior filme de Jean Renoir é melhor que um filme de um cineasta não-

autor, e isso acabou por estabelecer uma visão crítica bastante limitada do cinema. Ora, 

se a politique des auteurs funcionava apenas para legitimar a obra de cineastas que eram 

da preferência pessoal dos críticos da Cahiers, então não oferecia contribuições 

interessantes do ponto de vista da crítica cinematográfica. 
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Estas restrições da politique des auteurs me fizeram entender que não bastava, para a 

minha pesquisa, identificar o cinema de Julio Medem como um cinema de autor, mas 

procurar ir mais além e entender os modos de funcionamento interno da sua obra, de 

modo a demonstrar que a qualidade dos seus filmes não está exatamente no fato de o 

seu cinema ser autoral, mas por saber o diretor manipular os recursos narrativos a favor 

de um tipo de cinema bastante específico. Desse modo, decidi privilegiar as premissas 

da politique des auteurs que definem o que viria a ser um cineasta autor, mas ignorei 

seus modos de qualificar os que são e não são autores, por concordar que não oferecem 

um caminho apropriado para a análise de filmes. Para este trabalho, a politique des 

auteurs serviu como um caminho para identificar quais seriam as marcas de autoria na 

obra de Julio Medem, porém a análise destas foi feita a partir de outra metodologia. 

 

Na verdade, não se pode sequer dizer que a política de autores é uma metodologia – e 

ela tampouco se propôs a ser, queria apenas ser um modo de se pensar o cinema, e 

assim o é até hoje. Pareceu-me mais adequado utilizar a Poética do Filme, desenvolvida 

pelo professor Wilson Gomes no Laboratório de Análise Fílmica, para de fato analisar o 

modo pelo qual Julio Medem construiu suas narrativas ao longo dos seus cinco 

primeiros filmes de ficção. A ideia de unir, no mesmo trabalho, a politique des auteurs e 

a Poética do Filme me pareceu interessante por achar que a abordagem de uma 

complementava a da outra. A Poética do Filme é, de fato, uma metodologia de análise 

fílmica, que entende o filme como um conjunto de estratégias de efeito sobre o seu 

apreciador.  A partir desse pressuposto, a Poética espera que o analista observe de que 

modo o filme se estrutura internamente, como usa os recursos narrativos, como organiza 

esses materiais, de modo a entender que efeitos (cognitivos, sensoriais e emocionais) ele 

quer imprimir no espectador. Segundo a Poética, todo filme tem um programa de efeitos 

e cabe ao analista identificar que programa é este e como ele é construído dentro da 

obra. 

 

Portanto, neste trabalho, a Poética do Filme foi usada como um meio para analisar as 

marcas de autoria – estas que, por sua vez, foram identificadas através das premissas da 

politique des auteurs. Desse modo, foi possível não só demonstrar que o cinema de 

Julio Medem é autoral, mas explicar os modos de funcionamento interno dessas marcas.  

Assistindo aos seus filmes repetidas vezes, pude dar-me conta de que suas marcas 
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autorais eram justamente as estratégias de efeito programadas pela obra para causar 

determinados efeitos estéticos sobre o apreciador.  Assim sendo, me pareceu adequado 

unir a abordagem da politique com a da Poética, principalmente por achar que ambas 

possuem limitações.  Assim como a politique é arbitrária no momento de definir quais 

filmes são bons e quais cineastas merecem atenção, a Poética é demasiado restritiva em 

termos de interpretação de filmes, não apresentando, a meu ver, saídas satisfatórias para 

o problema que envolve as subjetividades da análise de filmes. Para a Poética, parece 

existir apenas um modo de se analisar filmes, quando sabemos que subjetividades estão 

em jogo, e este é um problema que esta metodologia não resolve.  A subjetividade é 

importante nesta monografia, principalmente porque a politique des auteurs considera a 

expressão pessoal do autor, sua influência sobre a sua obra, e, nesse caso, é de 

fundamental importância que uma análise das marcas de autoria leve em consideração, 

por exemplo, dados biográficos do diretor, detalhes sobre a produção dos seus filmes e 

o contexto dentro do qual os filmes foram realizados – informações não contempladas 

pela Poética do Filme, que trabalha apenas com a análise dos procedimentos internos 

dos filmes. 

 

Esta monografia está dividida em três capítulos, fora a introdução e considerações 

finais. No primeiro capítulo, procurei sistematizar este pensamento, tratando da questão 

da análise fílmica e da autoria cinematográfica, de que modo as duas abordagens se 

relacionam neste trabalho. Para tanto, procurei fazer um panorama das teorias de autor 

nas artes narrativas, principalmente a partir de Michel Foucault, para logo depois entrar 

na questão da autoria no cinema.  Para tanto, me baseei no livro “O Autor no Cinema”, 

de Bernardet, que faz uma retrospectiva detalhada de como a ideia de autoria se 

estabeleceu na França dos anos 1950, a partir dos escritos dos Jovens Turcos. Também 

me foram úteis artigos publicados em duas coletâneas sobre autoria, uma de 1981 e 

outra de 2003, que tratavam da questão da autoria cinematográfica a partir dos mais 

diferentes vieses. Além disso, o livro “La política de los autores: manifiestos de una 

generación de cinéfilos”, que reuniu textos que falavam exclusivamente da politique des 

auteurs e seus desdobramentos em décadas posteriores. Para explicar a metodologia da 

Poética do Filme, tomei como base três dos artigos publicados pelo professor Wilson 

Gomes sobre o tema, os quais eu já havia estudado durante os semestres nos quais 

estudei no grupo coordenado pelo autor.  
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Ainda neste primeiro capítulo, busquei não somente explicar do que se tratava a 

politique des auteurs e a Poética do Filme, mas apontar suas limitações e propor uma 

aproximação entre as duas abordagens, o que foi meu caminho metodológico para esta 

pesquisa. 

 

No segundo capítulo, busquei fazer uma apresentação do universo fílmico de Julio 

Medem, bem como dele mesmo e sua trajetória no cinema. Este capítulo teve dois 

objetivos. O primeiro foi familiarizar o leitor com o cineasta e dar uma visão geral dos 

enredos e da produção dos cinco filmes a serem analisados. Essa apresentação se propôs 

a ser uma orientação para o capítulo seguinte, das análises, já que estas pressupõem que 

o leitor conheça os filmes.  Além disso, já que as análises não se concentram em cada 

filme em particular, mas no que eles têm em comum, fez-se necessária uma breve 

apresentação de cada filme para guiar a leitura das análises. O segundo objetivo foi 

apresentar alguns dados da biografia e da carreira de Julio Medem, que julguei 

relevantes para as análises posteriores. Após haver explicado quais as premissas da 

politique des auteurs seriam úteis para a pesquisa, pareceu-me lógico sinalizar alguns 

aspectos da trajetória pessoal do cineasta Julio Medem, falar sobre sua equipe, alguns 

percalços de produção no início de sua carreira, entre outros detalhes, a fim de mostrar, 

posteriormente, como essas informações são relevantes no processo de entender o 

cinema de Julio Medem como autoral. 

 

No terceiro capítulo encontram-se as análises propriamente ditas. Se neste terceiro 

capítulo o objetivo era não somente identificar e apresentar as marcas de autoria de Julio 

Medem, mas analisá-las a partir da metodologia da Poética do Filme, a análise de cada 

filme separadamente estava pressuposta no processo. Desse modo, o esforço em analisar 

as marcas de autoria identificadas foi um esforço posterior de aplicação da metodologia 

utilizada. Procurei dividir os tópicos em recorrências de tema e de estilo no uso dos 

recursos técnicos (fotografia, escala de planos, música, montagem), para melhor poder 

organizar as análises - estas que, aqui, convocaram a Poética do Filme. Desse modo, 

cheguei a sete sub-tópicos que versaram sobre a construção dos personagens, temas 

recorrentes na obra (amor, sexo e o acaso), a importância das metáforas e simbolismos 

nas suas narrativas, e o uso dos recursos sonoros, visuais e plásticos. 
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1 – AUTORIA E ANÁLISE FÍLMICA: Uma aproximação 
 

Na Idade Média, a noção de autoria não era tão romântica como o é atualmente. Se hoje 

há uma demanda em atribuir características específicas de estilo a um artista, 

chamando-o de autor por ter criado e concebido suas narrativas, naquela época a autoria 

não era mais importante que as histórias que eram contadas. Muitos dos contos, 

transmitidos oralmente, eram apenas reproduções de histórias da antiguidade clássica, e 

mais importante que saber quem primeiro pensou aquela história era a dramatização 

dela. Desse modo, o anonimato na era medieval era o mais comum, já que a autoria não 

se configurava em característica de legitimação artística. Para eles, o homem era apenas 

um instrumento de Deus (ou dos deuses, dependendo do povo) para contar as suas 

histórias. Muitas delas nunca foram escritas e toda a tradição hoje não se mantém 

porque era toda baseada na oralidade.  

 

Só a partir do advento do discurso científico na Idade Média é que o autor começou a 

importar. Temas como cosmologia, medicina, geografia, ciências naturais, física etc 

precisavam de um nome, um autor, alguém que proclamasse uma verdade e a 

comprovasse diante do público. A individualidade do autor era cobiçada, era critério de 

valor, era essencial. Estabelecia-se, então, a noção de autor como o criador de um 

discurso, de uma obra, o homem capaz de expressar a sua visão de mundo particular 

através das suas competências específicas. Isso se transferiu para as artes com muita 

naturalidade, em especial para a literatura. Desse modo, o cinema, como a mais nova 

das artes, teve que lidar com a questão da autoria a partir da concepção desta na 

literatura. Arte consolidada que era, a literatura possuía uma espécie de prestígio que o 

cinema, no início do século passado, ainda não tinha, e era preciso que, antes de 

qualquer coisa, o cinema fosse reconhecido como arte. Nesse contexto, a autoria passou 

a ser mais um modo de atribuir status ao cinema como arte, e essa discussão acabou 

chegando pelos idos dos anos 1940, quando alguns estudiosos do cinema começaram a 

pensar, ainda que não de forma muito precisa e aprofundada, o diretor como autor dos 

seus filmes.  

 

Por ser o cinema uma arte que envolve tantas distintas competências, a noção de autoria 

no cinema envolve algumas polêmicas. Afinal de contas, como é possível atribuir 

apenas ao diretor de um filme a sua autoria, sendo que inúmeros outros profissionais 
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trabalharam para que ele fosse produzido? Até que ponto o diretor, aquele que coloca os 

elementos em cena, é o responsável pela criação do produto artístico, se ele nada faria 

sem um roteiro, um diretor de fotografia, um montador etc?  Qual será o lugar do 

produtor, por exemplo, já que, em algumas cinematografias, é este profissional que faz 

importantes escolhas que influenciam o processo de realização do filme? Para debruçar-

se sobre essas questões, analisamos as diferentes abordagens de autoria nas artes 

narrativas até aquelas específicas sobre o cinema, para então procurar estabelecer o que 

é um autor no cinema, o que pode ser considerado autoria e de que modo ela se 

manifesta na arte fílmica. 

 

 

1.2 – Noções de autoria 
 

No seu célebre artigo “The Death of the Author” (1968), Roland Barthes criticava, 

ainda que não direta e especificamente, a noção de autoria em voga nas décadas de 1950 

e 1960, alegando que o autor nada mais era que um produto da linguagem e não o 

inverso, como se queria fazer parecer pelos críticos de arte da época. Para Barthes, o 

autor era um sujeito social e historicamente construído, e seu único “poder” era o de 

manejar palavras anteriormente escritas. A escrita era mais relevante que o fato de 

escrever. Para ele, no momento em que compreendemos a natureza do textual, também 

entendemos que a determinação de múltiplas escritas que fazem um texto estão focadas 

em quem lê e não em quem escreve. Na verdade, Barthes estava preocupado em 

questionar as ideias de obra, escrita e leitor, noções que, a seu ver, estavam 

intrinsecamente ligadas, mas que eram negligenciadas pela crítica de arte. Em especial a 

idéia de recepção, tão cara ao pensador, está na parte central do seu artigo. 

 

The reader is the space on which all the quotations that make up a writing are 
inscribed without any of them being lost; a text's unity lies not in its origin 
but in its destination. Yet this destination cannot any longer be personal: the 
reader is without history, biography, psychology; he is simply that someone 
who holds together in a single field all the traces by which the written text is 
constituted. (BARTHES, 1968, p. 129)2  

                                                 
2 O leitor é o espaço em que todos os trechos que compõem uma escrita são inscritas sem que qualquer 
deles se perca; uma unidade textual não reside na sua origem, mas na sua destinação. No entanto, esta 
destinação não pode mais ser pessoal: o leitor existe sem história, biografia, psicologia; ele é 
simplesmente aquele alguém que detém em um único campo todos os vestígios pelos quais o texto escrito 
é constituído. (Todas as traduções presentes neste trabalho são de responsabilidade da autora.) 
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Barthes se posicionou contra qualquer tipo de crítica literária que colocasse as 

referências pessoais do escritor como o mais importante a ser percebido pelo leitor. Saiu 

em defesa de um estudo literário textual, alegando que estudar uma obra a partir da 

biografia do seu escritor reduziria a função do leitor na literatura. Para que o leitor 

viesse a nascer seria necessária a morte do autor. O leitor é, na sua bagagem cultural e 

histórica, o continuador de todas as possibilidades de interpretações de um texto 

literário. 

 

Colin MacCabe, em seu artigo de 1988, “The Revenge of the Author”, faz um esforço 

em compreender a ideia de autoria de Barthes à luz das teorias de recepção. MacCabe 

acredita que os novos meios tecnológicos mudaram radicalmente a noção de autoria na 

modernidade e vai de encontro à concepção de receptor/leitor que Barthes oferece em 

“The Death of the Author”. MacCabe afirma que, na sociedade moderna, ficou cada vez 

mais difícil que um autor pudesse endereçar o seu público através da sua escrita. Na sua 

visão, Barthes estava falando de um tipo muito particular de leitor que não encontra 

lugar na modernidade. 

 
This historical situation is one of the crucial determinations of modernism, 
when all universal claims for art seem fatally compromised. Barthes’s 
fundamental aesthetic is borrowed from the modernist reaction to this 
problem – a writing for an ideal and unspecified reader, for that (…) ideal 
Joycean reader who devotes an entire life to the perusal of a single text. 
(MACCABE apud ARAÚJO, 2008, p. 32)3 

 

O que MacCabe tem em comum com Barthes é a abordagem da autoria na modernidade 

a partir de pressupostos da recepção, área de pensamento comum aos dois autores. Do 

artigo de Barthes pode-se perceber que sua preocupação não foi exatamente postular a 

morte do autor ou da noção de autoria em si, mas de lançar um olhar mais cuidadoso ao 

leitor e à questão da recepção. Barthes sugere que haja um deslocamento do modelo de 

autoria com uma intencionalidade biográfica para a ideia de que o autor nada mais é que 

uma instância da escrita. 

 

                                                 
3 Essa situação histórica é uma das cruciais determinações do modernismo, quando todas as 
reivindicações universais pela arte parecem fatalmente comprometidas. A estética fundamental de Barthes 
é retomada a partir da reação moderna a este problema - uma escrita para um leitor ideal e não 
especificado, para o leitor ideal de Joyce que dedica uma vida inteira para a leitura cuidadosa de um único 
texto. 
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Em “O Que é um Autor?”, Michel Foucault amplia um pouco a noção de autoria 

apresentada por Barthes. Publicado em 1969, o livro do pensador francês traz uma nova 

visão de autor, considerando-o não um indivíduo, mas uma função e um efeito. Lançado 

poucos meses depois do artigo de Barthes, a partir de uma série de conferências dadas 

na Sociedade Francesa de Filosofia, o livro de Foucault é um esforço em pensar a 

questão da autoria a partir do que considera problemático na abordagem de Barthes. 

Foucault não acredita na morte do autor, apesar de reconhecer que essa linha de 

pensamento, preconizada por Barthes, foi bastante aceita na crítica de arte e nos campos 

da filosofia. 

 
A nossa cultura metamorfoseou este tema da narrativa ou da escrita 
destinadas a conjurar a morte; a escrita está agora ligada ao sacrifício, ao 
sacrifício da própria vida; apagamento voluntário que não tem que ser 
representado nos livros, já que se cumpre na própria existência do escritor. A 
obra que tinha o dever de conferir imortalidade passou a ter o direito de 
matar, de ser assassina do seu autor. (FOUCAULT, 1992, p. 36) 

 

Segundo Foucault, a noção de obra e a noção de escrita, tal como são concebidas a 

partir da ideia de morte do autor, não fazem mais que bloquear a noção de autor em si 

mesma.  Foucault se opõe ao fato de os críticos de arte se proporem a estudar não as 

relações da obra com o autor, mas analisá-la “na sua estrutura, na sua arquitetura, na sua 

forma intrínseca e no jogo das suas relações internas” (1992, p. 37), alegando que a 

noção de obra é tão ou mais complexa que a noção de autor. Para Foucault, definir o 

que é obra não é tão simples como pode parecer, principalmente pelo fato de não ser 

possível, até onde ele pôde afirmar, designar o que faz parte da obra de alguém que, por 

exemplo, deixou de existir.  

 
A teoria da obra não existe, e os que ingenuamente empreendem a edição de 
obras completas sentem a falta dessa teoria e depressa o seu trabalho 
empírico fica paralisado. (...) não basta afirmar: deixemos o escritor, 
deixemos o autor, e estudemos a obra em si mesma. A palavra “obra” e a 
unidade que ela designa são provavelmente tão problemáticas como a 
individualidade do autor. (FOUCAULT, 1992, p. 39) 

 

Foucault critica diretamente a insistência de tratar o autor como uma santidade. Para ele, 

a crítica moderna de arte não difere os autores de verdadeiras figuras religiosas, quando 

tentam provar o valor de um escritor a partir da sua suposta santidade. Ainda que 

considere relevante a individualidade da figura do autor, Foucault acredita que o ideal é 

que a noção de autor não seja dissociada da noção de obra e de escrita. 
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A noção de autor constitui o momento forte da individualização na história 
das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia 
também, e na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a história de um 
conceito, de um gênero literário ou de um tipo de filosofia, creio que tais 
unidades continuam a ser consideradas como recortes relativamente fracos, 
secundários e sobrepostos em relação à unidade primeira, sólida e 
fundamental, que é a do autor e da obra. (FOUCAULT, 1992, p. 33) 

 

Sobre a noção de escrita, Foucault considera que assumir a escrita como uma ausência é 

como atribuir a ela um sentido quase religioso, ao afirmar-se que está submetida à prova 

do esquecimento e da repressão. O autor acredita que essa abordagem da noção de 

escrita apenas tenta dar um novo sentido à ideia de “sobrevivência da obra, de sua 

manutenção para além da morte e do seu excesso enigmático relativamente ao autor” 

(1992, p. 41). Foucault acredita que pensar a noção de escrita desse modo apenas 

impede que se veja o jogo de representações que permeiam a noção de autor. Nesse 

ponto, ele concorda com Barthes ao considerar que a autoria começa na escrita, que as 

características individuais de um autor estão na estrutura e relações internas da obra. É 

na escrita que emerge o autor. 

 

Foucault afirma que o nome do autor estabelece uma circunstância que caracteriza o seu 

pensamento, a sua obra. Falar o nome “Aristóteles”, por exemplo, não significa apenas 

falar um nome ao acaso, mas o nome de autor de determinadas obras e determinado 

pensamento. Foucault acredita que o nome de autor é mais que um nome próprio, é uma 

designação, algo que tem relação com o que nomeia. A noção de nome de autor, em 

Foucault, é o que mais e melhor se aproxima da noção de autor que será 

incansavelmente utilizada na crítica cinematográfica, desde os anos 50, para designar 

cineastas com um estilo próprio. Nas palavras de Foucault,  

 
O nome de autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso: 
para um discurso, ter um nome de autor, o fato de se poder dizer “isto foi 
escrito por fulano” ou “tal individuo é o autor”, indica que esse discurso não 
é um discurso cotidiano, indiferente, um discurso flutuante e passageiro, 
imediatamente consumível, mas que se trata de um discurso que deve ser 
recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um 
certo estatuto. (FOUCAULT, 1992, p. 45) 

 

Aliada a essa ideia de nome de autor está a noção de função autor, também preconizada 

por Foucault. Para ele, é essa função que determina se um texto é autoral ou não. 

Exemplificando a partir das diferenças entre um discurso científico e um discurso 

literário, Foucault sugere que os discursos literários nunca poderiam ser recebidos sem a 
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sua função autor – sempre se perguntará quem escreveu, quando e como, sendo que a 

resposta a estas perguntas é o que permitirá o reconhecimento de uma obra, poesia ou 

ficção, como autoral. Foucault chama atenção para o exato momento em que ser autor 

se tornou interessante do ponto de vista, inclusive, jurídico. No momento em que foi 

instaurado o regime de propriedade para os textos, as leis referentes à direitos autorais e 

a relação entre autores e editoras, por exemplo, entre o final do século XVIII e início do 

século XIX, “a possibilidade de transgressão própria do ato de escrever adquiriu 

progressivamente a aura de um imperativo típico da literatura” (1992, p. 48). 

 

A ideia de função autor é a chave do pensamento de Foucault sobre autoria. Para ele, é 

ela que vai determinar o modo de existência, circulação e funcionamento de 

determinados discursos dentro da sociedade. No final da primeira parte do seu livro, o 

próprio Foucault tenta fazer uma compilação das características gerais da função autor. 

 

(...) está ligada ao sistema jurídico e institucional que encerra, determina, 
articula os universos dos discursos; não se exerce uniformemente e da mesma 
maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de 
civilização; não se define pela atribuição espontânea de um discurso ao seu 
produtor, mas através de uma série de operações específicas e complexas; 
não reenvia pura e simplesmente para um indivíduo real, podendo dar lugar a 
vários “eus” em simultâneo, a várias posições-sujeitos que classes diferentes 
de indivíduos podem ocupar. (FOUCAULT, 1992, p. 56) 

 

Não querendo limitar a noção de autor apenas à literatura, Foucault fala dos “fundadores 

da discursividade”, atribuindo essa característica ao autor, seja ele de livros, teorias, 

disciplinas ou tradições. Para Foucault, esses fundadores da discursividade são mais do 

que simples autores das suas obras, mas “produziram algo mais: a possibilidade e a 

regra de formação de outros textos” (1992, p. 58), estabelecendo uma possibilidade 

indefinida de discursos. Foucault acredita que discursividades são fundadas quando a 

função autor excede a obra e estabelece um discurso para além do texto. 

 

O cinema sempre teve uma complexa relação com a literatura, desde o seu surgimento. 

Muitos dos primeiros teóricos do cinema (Munsterberg, Balázs, Arnhein, entre outros) 

fizeram um grande esforço em tentar afastar essa nova arte de uma das mais 

consagradas de todos os tempos, apresentando as suas especiais características (de 

linguagem e também de efeitos psicológicos) que a literatura não poderia alcançar. Mas 

de acordo com Jean Mitry (2000), o cinema pareceu, por muitos anos, tentar capturar a 
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legitimidade da literatura, por ser esta uma arte já estabelecida, o que gerou uma série 

de filmes com roteiros baseados em adaptações de grandes clássicos da literatura em 

muitos países.  Como também aconteceu no cinema francês, cujo auge se apresentou 

principalmente nos anos 40 e 50, e que acabou, nessas mesmas décadas, sendo sinônimo 

do “bom cinema”. 

 

A relação da autoria com a literatura também foi a influência maior dos autores que 

pensaram a autoria no cinema, já nas primeiras décadas do século XX.  Nos idos dos 

anos 1940, principalmente a partir do célebre texto de Alexandre Astruc (1948), a 

associação que se tentava fazer entre o diretor de filmes e o autor de livros era um 

esforço de tornar o cinema tão respeitável como a literatura – o que, aliás, era uma 

preocupação já dos primeiros teóricos do cinema, engajados em provar que ele era uma 

arte, tão arte como o teatro e a literatura, com sua linguagem própria e específica. Mas 

foi Alexandre Astruc um dos primeiros a introduzir a ideia de autoria ligada à atividade 

cinematográfica. Pelo menos foi seu artigo de 1948 que serviu de inspiração para a 

corrente francesa dos anos 1950, que entendia a autoria cinematográfica como um modo 

diferenciado de se fazer cinema. Em “Naissance d´une Nouvelle Avant-Garde: la 

Caméra-Stylo”, Astruc falou do cinema como um novo meio de expressão análogo à 

pintura e ao romance e da direção de filmes como uma linguagem ou gramática. Na sua 

visão, o ofício do diretor “consiste em contar uma história com o máximo de eficácia, 

intensidade, sobriedade”, e é por isso que “a direção não é mais um meio de ilustrar ou 

de apresentar uma cena, mas uma verdadeira escrita” (apud AUMONT, 2004, p. 83). 

 

Outra ideia desenvolvida por Astruc nesse ensaio foi a de que o cinema era a expressão 

do pensamento do seu realizador. O estilo de filmagem podia ser comparado ao estilo de 

escrita de um autor de romances, e o cinema era a arte da organização da realidade, tal 

como os outros tipos de arte narrativa. Com uma noção bastante abrangente das 

possibilidades da linguagem cinematográfica, Astruc pensava o cineasta como uma 

espécie de mentor do seu próprio filme, alguém que coloca a mão em tudo, que escreve, 

dando forma à realidade que quer representar, o que faz do trabalho de direção algo 

essencialmente pessoal. O diretor é o autor e sua caneta é a câmera.  

 

Eis, portanto, onde estamos (...); no cinema-confissão, ensaio, revelação, 
mensagem, psicanálise, obsessão, máquina de ler as palavras e as imagens da 
nossa paisagem pessoal, a totalidade das coisas, dos objetos, dos seres (...), a 
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caneta que extrai diretamente do universo o vocabulário mais formidável que 
um artista jamais teve à sua disposição. (ASTRUC apud AUMONT, 2004, p. 
84) 

 

Para Astruc, a direção não era mais um meio de ilustrar ou de apresentar uma cena, mas 

uma verdadeira escrita. Mas, da mesma forma como a caneta não faz o escritor, não é a 

câmera que faz o cineasta, é o estilo, e essa é outra das mais importantes noções acerca 

da autoria cinematográfica que tomaria forma na década seguinte. Pode-se dizer, 

inclusive, que este artigo de Astruc é o precursor do que viria a ser a politique des 

auteurs na França alguns anos mais tarde – é nele que se encontram as premissas para a 

abordagem da autoria no cinema a partir da ideia de personalidade, estilo e mise-en-

scène. 

 

 

1.2 – A política dos autores 
 

A chamada politique des auteurs foi uma linha de pensamento da crítica 

cinematográfica inaugurada nos anos 50, através de artigos publicados principalmente 

na revista francesa Cahiers du Cinéma, de autoria de jovens críticos – que nos anos 60 

viriam a se tornar cineastas: François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Eric 

Rohmer, entre outros, grupo apelidado, por André Bazin, de Jovens Turcos4. A politique 

entendia que um cineasta é considerado autor quando a sua obra apresenta, pelo menos, 

duas características, a saber: a) a evidência do envolvimento do diretor com todos os 

processos de produção e criação do filme e b) uma temática pessoal, um estilo 

facilmente reconhecido através da escolha dos temas abordados (AUMONT; MARIE, 

1990, p. 41).  Ou como tentou precisar Bernardet (1994, p. 23), trata-se de um modo de 

fazer cinema com base em três traços: 1) o autor como realizador, sendo, em geral, ele o 

roteirista que depois passa à execução do filme; 2) três funções para uma só pessoa: 

roteirista, diretor e produtor; 3) a expressão pessoal: o filme deve ser marcado 

autoralmente pelo seu realizador. Enfim, que o cineasta autor seria um cineasta que se 

expressa, que expressa o que tem dentro dele, que se envolve em todas as fases de 

produção do seu filme, não sendo somente um homem fazendo um trabalho que lhe foi 

encomendado. 

                                                 
4 O apelido faz referência aos Jovens Turcos, grupo de ideologia liberal que, em 1908, tomou o poder em 
Istambul, na intenção de acabar com o império otomano. 
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Pensada no contexto dos anos 50, quando o cinema já estava consagrado como a sétima 

arte e a ideia de autoria estava impregnada na cultura francesa, a politique des auteurs já 

nasceu polêmica. Não exatamente por acreditar que autor era aquele cineasta que 

imprimia em seus filmes o seu estilo pessoal ou por ser ele o responsável tanto pela 

direção como pelo roteiro, produção e, algumas vezes, até mesmo por outras fases do 

seu filme, como fotografia, montagem etc. A polêmica estava no fato de os Jovens 

Turcos aplicarem a politique ao cinema americano, concebido como essencialmente um 

“cinema de produtor”. Segundo Bernardet, o que a politique vai fazer é “buscar a 

expressão pessoal do diretor em filmes de produtor, expressão do autor que emerge no 

filme de produtor, isto é, em terreno adverso” (1994, p. 25). Emocionados com a 

avalanche de filmes americanos que chegaram à França depois da Segunda Guerra, os 

críticos da Cahiers se dedicaram intensamente a ir contra o pensamento de que o bom 

cinema era aquele francês vigente na época, de cineastas como Claude Autant-Lara, 

Jean Delannoy e René Clement, entre outros, que François Truffaut ([1954] 2005) 

definia como adeptos de um “cinema de roteiristas”, de uma suposta tradição de 

qualidade do cinema francês, que não fazia nada mais que tornar equivalente um livro e 

um filme. Deslumbrados com cineastas como Hitchcock, Ford, Lang, entre outros, os 

Jovens Turcos ousaram tratar o cinema hollywoodiano como “grande cinema”, indo de 

encontro aos outros críticos da época, que desprezavam o cinema do além-mar. 

 

Para eles, os consagrados filmes do cinema francês daqueles anos não sabiam apreciar e 

explorar as possibilidades da linguagem cinematográfica, retendo-se apenas à narração 

de uma história que, em geral, não era bem contada, já que se baseava apenas na 

linguagem da literatura, deixando a linguagem do cinema de lado – por incompetência 

ou por descaso, diria Truffaut5. Tantas reservas com a literatura se deram, precisamente, 

em função da extrema formação literária desses jovens críticos. Exímios conhecedores e 

amantes da literatura não somente francesa (apesar de esta ser a sua preferida, sem 

contenções, como se pode ver em seus artigos publicados e como bem analisou 

Bernardet [1994]), os críticos da Cahiers du Cinéma exigiam que o cinema se 

distanciasse da literatura, e os cineastas que conseguiam fazê-lo eram considerados 

                                                 
5 cf. TRUFFAUT, François. O Prazer dos Olhos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005; TRUFFAUT, 
François, Os Filmes da Minha Vida, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 
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bons. Em artigo publicado na revista “Arts”, Truffaut chegou a mencionar que os 

roteiristas são nada mais que acessórios do trabalho do diretor. 

 

O papel de um roteirista-dialoguista junto a um grande diretor se limitará ao 
de um técnico, fornecendo um detalhe para a construção dramática, um 
truque para “fechar” uma trama complicada, indicações de diálogo; o 
roteirista fala com o diretor e lhe “devolve a bola”; os créditos não significam 
muita coisa no final das contas (...) (TRUFFAUT, [1957] 2005, p. 283) 

 

Além disso, o importante para Truffaut naquele momento era deixar claras as 

competências que somente um cineasta, um “homem de cinema” tem, competências 

essas que não são compartilhadas por roteiristas. Se roteiristas eram apenas técnicos, os 

cineastas pensavam cinematograficamente, e toda a equipe que executa o filme está 

apenas subordinada às ideias do diretor. Truffaut aponta uma lista de filmes que são por 

ele considerados péssimas adaptações literárias e coloca a culpa na escolha dos 

roteiristas – já que uma coisa é “filme de cineasta” e outra é “filme de roteirista”. 

 

Os grandes diretores – Jean Renoir, Roberto Rossellini, Alfred Hitchcock, 
Max Ophuls, Robert Bresson e muitos outros – escrevem eles próprios os 
filmes que realizam. Mesmo quando se inspiram em um romance, uma peça, 
uma história verdadeira, o ponto de partida não passa de um pretexto. Um 
cineasta não é um escritor, ele pensa em termos de direção e encenação. 
(TRUFFAUT, [1957] 2005, p. 283) 

 

Desse modo, os roteiristas precisavam se afastar da literatura, precisavam começar a 

perceber que o cinema tinha os seus próprios modos de narração e que um bom 

roteirista deveria saber como tornar uma cena literária uma ação cinematográfica.  O 

que propuseram os Jovens Turcos era igualar o status de “autor” de grandes romances 

da literatura ao “autor” de filmes, que não era o roteirista, mas o diretor – o único que 

poderia transformar em cinema uma história literária. O que interessava a esses críticos 

era que o cinema fosse cinema e não apenas um reflexo da literatura, algo que estava 

ocorrendo com frequência considerada abusiva por eles na França das décadas de 40 e 

50. Segundo Bernardet (1994), os críticos da Cahiers du Cinéma queriam que o cinema 

francês comercial deixasse de valorizar tanto os enredos, depreciar a linguagem 

cinematográfica e negligenciar as suas possibilidades. 

 

Quando não se quer que a literatura macule o cinema, de que literatura se 
fala? (...) filmes que valorizam o enredo, que são feitos para desenvolver a 
trama e que, nesse desenvolvimento, apelam para uma explicação verbal da 
evolução das situações e das relações entre personagens, não recorrendo 
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suficientemente a valores plásticos, encenação, olhares, composição de 
quadros, uso de objetos, cortes, relação entre tamanhos de plano etc, todo 
um instrumental que não está ao alcance da narrativa literária. 
(BERNARDET, 1994, p. 18) 

 

Nos idos dos anos 50, quando François Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivette, Jean-

Luc Godard e Claude Chabrol, entre outros, publicaram seus primeiros textos criticando 

o cinema francês “comercial” da época e enaltecendo o cinema americano, a ideia de 

“cinema de autor” foi, digamos, instaurada. “Autor”, a palavra mesma usada para 

aqueles que escrevem os livros, os escritores, uma profissão já consagrada. E foi nesse 

contexto e a partir dessas premissas que a chamada politique des auteurs surgiu. 

Tratava-se de analisar a obra (e não apenas filmes isolados) de cineastas considerados 

“autores”, a fim de provar que eles possuíam uma “assinatura”, uma marca estilística 

que revelava a sua personalidade, provar que tais cineastas não eram apenas técnicos 

que executavam filmes quaisquer, mas verdadeiros artistas que imprimiam nos seus 

trabalhos o seu modo de ver o mundo. E, claro, provando tais características, o cineasta 

se tornava “autor”, como os consagrados autores da literatura. 

 

Não por acaso o nome do manifesto desses jovens críticos levava a “política” no seu 

nome. Sendo um dos mais dedicados a propagar em seus textos a ideologia proposta 

pela politique des auteurs, François Truffaut não queria somente polemizar com a 

crítica de cinema da época, que enaltecia filmes que ele considerava ruins e que nunca 

alcançariam o seu público, mas queria instituir uma nova maneira de se ver, pensar e 

fazer cinema. O público deveria ser respeitado, deveria-se aproximar o espectador do 

filme, dos enredos, fazê-lo perceber que o cinema é uma expressão artística bastante 

específica e não apenas um teatro ou livro filmados. Para Truffaut, o cinema francês dos 

anos 1950, que ele chamou de “cinema do realismo psicológico”, era essencialmente 

hipócrita. Se por um lado eles era filmes com enredos anti-burgueses, por outro seus 

realizadores não eram nada além de burgueses do cinema. Assim sendo, Truffaut não 

conseguia conceber o fato de um cineasta falar de um tema que não conhece, escrever 

sobre personagens que não estão presentes na sua realidade. Era preciso que os diretores 

fizessem filmes que lhe expressassem, porque somente assim o espectador se 

identificaria e o filme alcançaria seu público. E foi com muita ironia que Truffaut 

abordou a mesma questão em alguns dos seus textos publicados tanto na Cahiers du 

Cinéma como na Arts. 
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Em virtude de ficar se repetindo ao público que este se identifica com os 
‘heróis’ dos filmes, ele acabará efetivamente acreditando nisso, e no dia que 
compreender que aquele grande e desafortunado chifrudo de quem somos 
solicitados a nos compadecer (um pouco) e rir (muito), não é, como ele 
pensava, seu primo ou seu vizinho de andar, mas ele próprio, aquela família 
abjeta, sua família, aquele religião espezinhada, sua religião, então nesse dia 
ele corre o risco de se mostrar ingrato com um cinema que se empenhou em 
lhe exibir tal como vista de um quarto andar do Saint-Germain-des-Près. 
(TRUFFAUT, [1954] 2005, p. 27, grifo do autor) 

 

Por razões como essas, a politique des auteurs se configurava, de fato, como uma 

política, uma atitude manifestada pelos críticos de cinema que enxergavam o cinema 

francês da época como uma falácia. Era necessário que o cinema fosse a expressão do 

seu autor e que os novos cineastas se comprometessem com o cinema na sua 

especificidade. Segundo Truffaut, “o filme de amanhã será realizado por aventureiros” 

([1957] 2005, p. 297). 

 

O crítico de cinema americano Andrew Sarris foi o responsável por levar a noção de 

autoria da politique para os Estados Unidos. Referindo-se ao manifesto como auteurism, 

Sarris, em seu artigo “Notes on the author theory in 1962”, atualizou a politique 

aplicando seus pressupostos à própria noção de cinema de produtor, à qual estava 

habituado a ver em seu país. Para ele, a relação entre produtor e diretor, no que 

concernia à autoria, era uma relação de tensão que participava do processo de criação do 

diretor de forma direta e relevante, sendo, inclusive, essencial para que o que chamou de 

“interior meaning”6 do filme ou da obra tomasse forma. Os esforços de Sarris estavam 

destinados a tornar o auteurism uma abordagem teórica da crítica cinematográfica 

aplicada também e principalmente ao cinema americano. Sarris ampliou de forma 

bastante sistemática a politique des auteurs e foi responsável por literalmente traduzir 

uma das abordagens mais polêmicas do manifesto francês. 

 

Directors, even auteurs, do not always run true to form, and the critic can 
never assume that a bad director will always make a bad film. No, not 
always, but almost always, and that is the point. What is a bad director, but a 
director who has made many bad films? What is the problem then? Simply 
this: the badness of a director is not necessarily considered the badness of a 
film. (SARRIS, [1962] 1988, p. 63)7 

                                                 
6 Interior meaning ou “significado interior” é o modo que Sarris chama a consistência de temas e modo 
de tratá-los que, para ele, deve existir na obra de um cineasta autor. 
7 Diretores, mesmo os autores, nem sempre fazem o que se espera deles, e a critica nunca pode supor que 
um diretor ruim fará sempre um filme ruim. Não, nem sempre, mas quase sempre, e é essa a questão. O 
que é um diretor ruim senão um diretor que fiz muitos filmes ruins? Qual é o problema, então? 
Simplesmente este: a ruindade de um diretor não é necessariamente considerada a ruindade de um filme.  
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Num artigo de 1963, intitulado “Toward a theory of film history”, Sarris apresenta mais 

algumas noções de autoria no cinema, e chama a atenção o fato de não mais considerar 

a politique como uma teoria, mas mais como uma atitude, uma tábua de valores no 

sentido de estabelecer obras de cinema como documentos autobiográficos ([1963]1988). 

Ainda assim, Sarris insiste na ideia de estilo como não só a característica mais 

importante do auteurism, mas do cinema em geral. “The art of the cinema is the art of 

an attitude, the style of a gesture. It’s not so much what as how. (…) The whole point of 

a meaningful style is that it unifies the what and the how into a personal statement.”8 

(SARRIS, [1963]1988, p.66, grifo do autor). 

 

 

1.2.1 – Limitações e contradições 
 

A politique des auteurs teve ampla aceitação entre críticos de vários países – ainda que 

sempre acompanhada de muita polêmica e discussão acerca da importância dada ao 

diretor numa atividade artística na qual tantos diferentes artistas estão envolvidos –, 

sendo legitimação argumentativa de resenhas, críticas, artigos e ensaios sobre as mais 

diversas obras dos mais diversos diretores de qualquer país do mundo. Isso se deu 

principalmente pelo fato de a politique considerar objeto de análise não apenas um 

filme, mas o conjunto da obra de um cineasta, sendo somente assim possível a avaliação 

do universo fílmico de um diretor. Desse modo, saber-se-ia se o cineasta é “autor”, ou 

seja, um artista que, em toda sua obra, mantém uma constante estilística facilmente 

reconhecida, principalmente a partir de suas referências pessoais – traços que os Jovens 

Turcos consideravam superiores, dignos de mais qualidade. Não apenas os críticos 

cinematográficos adotaram a politique des auteurs como um caminho de crítica de 

filmes, mas também os pesquisadores de cinema e o próprio público, que passou a ser 

admirador e afeito a cinematografias autorais, por considerá-las mais consistentes e 

artisticamente relevantes. Se os Jovens Turcos insistiam nos princípios que colocam o 

roteirista, diretor e produtor na figura de uma mesma pessoa, e procuravam 

incansavelmente um registro pessoal do cineasta em todos os seus filmes, sem exceção, 

                                                 
8 A arte do cinema é a arte de uma atitude, o estilo de um gesto. Não é tanto o o que como o como. (...) A 
grande questão de um estilo significante é que ele une o que e o como numa expressão pessoal.  
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além de terem uma grande dificuldade de lidar com possíveis variações e contradições 

dentro de uma obra, hoje em dia, para a análise especializada, o que mais se destaca é a 

busca por traços de estilo que se caracterizem a obra como única, como a constante 

temática e a mise-en-scène.  

 

Demasiado preocupados em louvar determinados cineastas que faziam parte do que 

Bernardet (1994) chamou de “olimpo”, críticos como Truffaut, Chabrol e Rohmer 

foram intensamente criticados por fazerem um esforço muito grande para provar que os 

seus diretores preferidos eram autores. O posicionamento mais criticado por parte dos 

avessos à politique era o fato de, em geral, os Jovens Turcos se recusarem a considerar 

filmes de cineastas não-autores como bons. Truffaut chegou a afirmar que o pior filme 

de um bom cineasta autor é melhor que o melhor filme de um não-autor. 

 

É possível que um cineasta medíocre bem mediano consiga fazer um filme de 
sucesso de tempos em tempos, mas esse sucesso não conta. Ele tem menos 
importância que um equívoco de Renoir, se é que é possível Jean Renoir se 
equivocar num filme. ([1957] 2005, p.296) 

 

André Bazin ([1957] 2003), apesar de ter sido por muitos anos o editor da Cahiers, teve 

muitas divergências com os seus críticos, e foi um dos principais contestadores da 

politique. Bazin reconhecia os méritos da politique, mas dedicou todo um artigo a 

explicar com detalhes a importância da abordagem proposta pelos Jovens Turcos e 

também os seus problemas e contradições. Para isso, Bazin começa fazendo uma 

espécie de crítica da crítica, questionando o modo como os críticos de cinema dos anos 

50 tinham de se aproximar ou afastar demasiado do que chama de impressionismo 

([1957]2003). Para ele, os críticos não sabem reconhecer até que ponto o juízo de gosto 

é relevante ao analisar o filme: ou negam o papel do gosto ou estabelecem a 

superioridade deste sobre o que o filme realmente é. Nesse ponto, a politique só trouxe 

colaborações, já que 

 

(...) el sistema de valores que propone [la política] no es ideológico. Parte de 
una apreciación en la que el gusto y la sensibilidad tienen un papel 
importante, ya que se trata de discernir lo que aporta el artista como tal, más 
allá del caudal que representa el tema o la técnica: el hombre detrás del estilo. 
(BAZIN apud BAECQUE, 2003, p. 102)9 

                                                 
9 (...) o sistema de valores que propõe [a política] não é ideológico. Parte de uma apreciação na qual o 
gosto e a sensibilidade têm um papel importante, já que se trata de discernir o que aporta o artista como 
tal, além do caudal que representa o tema ou a técnica: o homem por trás do estilo. 
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Por outro lado, Bazin aponta que o problema da politique é assumir que um filme de 

determinado diretor é bom apenas porque é desse diretor. Para o autor, o “culto estético 

à personalidade” ([1957] 2003) pode ser um perigo. Bazin aponta que sua divergência 

com o pensamento da politique se dá principalmente na esfera das relações entre autor e 

tema, já que os Jovens Turcos acreditam que o autor é mais importante que a obra em si, 

sendo que o tema é “reduzido a zero”. Bazin relata conversas com alguns críticos da 

Cahiers que confessaram que filmes com roteiros não tão narrativos deixavam mais 

espaço para a manifestação autoral. Para eles, o próprio autor era o seu mais importante 

tema e, seja qual for a história que se conte, é a mesma história que se está contando 

sempre, “es siempre la misma mirada, el mismo juicio moral vertidos sobre los 

personajes”10 (BAZIN apud BAECQUE, 2003, p. 101). Essa visão limitadora chamou a 

atenção de Bazin por haver compreendido que o “culto estético à personalidade” 

representava um perigo na atividade crítica. Louvar certos diretores do “olimpo”, 

mesmo quando esses faziam filmes menores, ou rejeitar bons filmes porque não foram 

dirigidos por alguém que até aquela data não fez nada “admirável”, era algo que não 

incomodava apenas a Bazin, mas a muitos críticos e pesquisadores de cinema das 

décadas posteriores. 

 

(...) autores mediocres pueden, por accidente, realizar películas admirables y 
(…), en cambio, el genio mismo está amenazado por una esterilidad no 
menos accidental. La política de los autores ignorará a los primeros y negará 
lo segundo. (BAZIN apud BAECQUE, 2003, p. 105)11 

 

A predileção pelo cinema americano também foi um dos aspectos da politique bastante 

criticados. Numa mesa redonda proposta por alguns críticos e pesquisadores de cinema, 

publicada na Cahiers du Cinéma em 196512, a questão do produtor no cinema 

americano foi colocada em pauta de modo bastante enfático. Para os presentes no 

debate, os Jovens Turcos pareciam ignorar que os diretores americanos os quais 

louvavam também eram submetidos às condições do sistema de produção. A relação de 

criação dentro dessas condições não era abordada pelos críticos da Cahiers, que mais 

                                                 
10 É sempre o mesmo olhar, sempre o mesmo juízo moral vertidos sobre os personagens. (tradução nossa) 
11 Autores medíocres podem, por acidente, realizar filmes admiráveis (...), por outro lado, o próprio gênio 
está ameaçado por uma esterilidade não menos acidental. A política dos autores ignorará os primeiros e 
negará o segundo. 
12 BAECQUE, Antoine de (org). La política de los autores. Manifiesto de una generación de cinéfilos. 
Paidós Ibérica. Barcelona, 2003. 
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preocupados estavam em analisar a obra de determinados diretores a fim de conferir-

lhes valor e atribuir-lhes respeito. Segundo os presentes na mesa, visivelmente 

preocupados em recuperar o “valor perdido” do cinema europeu, o cinema norte 

americano era ruim e os diretores usados como exemplo pelos críticos da Cahiers nada 

mais eram que exceções à regra. 

 

Cada gran cineasta norteamericano es una excepción que contradice incluso 
las excepciones. En cuanto a la norma del cine norteamericano, a su grupo, 
está compuesta por películas de productores en las cuales, como por milagro 
(y es ese milagro lo que fascina a todo cinéfilo), se abre de vez en cuando 
camino una parcela de expresión personal del realizador del filme. (FIESCHI 
et al., [1965] 2003, p. 121)13 

 

Assim como Bazin havia abordado em seu artigo de 1957, esta mesa redonda não 

poupou esforços em apontar uma quantidade significativa de filmes considerados 

autorais pelos Jovens Turcos que eram filmes ruins, na opinião dos presentes. Mardore 

chega a afirmar categoricamente que “la política de los autores consistía en una 

arbitrariedad consciente, deliberada. Fue contra esta arbitrariedad contra lo que nosotros 

reaccionamos”14 ([1965], 2003, p. 119). Já Guégan acreditava que o excesso de elogios, 

muitas vezes pouco fundamentados, ao cinema norte americano deu a este uma vitória 

que não acrescentou nada à prática da cinefilia crítica. 

 

Sin duda llegamos con ello a la imposibilidad de establecer una teoría sobre 
el cine en general y sobre el cine norteamericano en particular: durante 
muchos años, para que la posición de los Cahiers fuera fructífera, ciertamente 
había que atenerse a una especie de rígido corsé dogmático y proponer unas 
clasificaciones manejables que permitieran separar el grano de la paja. 
(FIESCHI et al., [1965] 2003, p. 120)15 

 

Outra crítica comum à politique des auteurs era o fato de haver uma predileção pelos 

temas dos filmes em vez de analisá-los por suas características essencialmente 

cinematográficas. Como já havia apontado Bernardet (1994), a contradição que havia 

nos pressupostos da politique acerca das relações entre literatura e cinema na 

                                                 
13 Cada grande cineasta norte-americano é uma exceção que contradiz inclusive as exceções. No que diz 
respeito ao padrão de filme americano, é composto por filmes de produtores, nos quais, como se por um 
milagre (e este milagre é o que fascina cada cinéfilo), surge uma parcela de expressão pessoal do diretor 
do filme. 
14 A política dos autores consistia em uma arbitrariedade consciente, deliberada. Foi contra essa 
arbitrariedade que nós reagimos. 
15 Sem dúvida chegamos com isso à impossibilidade de estabelecer uma teoria sobre o cinema em geral e 
sobre o cinema norte-americano em particular: durante muito anos, para que a posição da Cahiers fosse 
frutífera, havia que se ater a uma espécie de rígido molde dogmático e propor classificações manejáveis 
que permitissem separar o joio do trigo. 



 29

abordagem da autoria era bastante polêmica. Se por um lado os Jovens Turcos 

demandavam dos cineastas autores uma libertação das referências literárias, por outro 

não faziam mais que esperar do cinema uma abordagem tão “eficiente” e “estabelecida” 

como a literatura. Desse modo, a ideia de mise-en-scéne tinha um lugar importante na 

teoria do discurso da politique, mas, na prática, o que mais importava era o tema e a 

relação deste com a personalidade do diretor. 

 

Las pequeñas ideas de la puesta en escena, tal y como las definía Truffaut, y 
la trascendencia del tema a través de la mirada del cineasta, ya no nos bastan 
para satisfacernos. El tema se desvanece antes que los artífices que le otorgan 
su valor. (FIESCHI et al., [1965], 2003, p. 121)16 

 

Por todos esses motivos, a politique des auteurs acabou funcionando apenas como um 

tipo de abordagem que abriu os olhos dos críticos e cinéfilos sobre um tipo de cinema 

possível de ser feito em meio à produções muitas vezes desprovidas de qualidade 

cinematográfica – filmes que apenas contam histórias, mas que não exploram as 

possibilidades da linguagem do cinema. Uma das premissas da politique era uma 

desvalorização do enredo, no sentido de entendê-lo como um “suporte, um pretexto, um 

cabide de outra coisa que não ele, e é essa outra coisa que importa” (BERNARDET, 

1994, 30). 

 

No contexto do cinema contemporâneo, pode-se dizer que o aspecto mais relevante do 

manifesto da politique é aquele que considera que, na obra de um “autor”, a sua marca 

estilística, o seu tema, a sua “matriz” (BERNARDET, 1994) é facilmente reconhecida 

em todos os seus filmes. Aqueles cineastas que se expressam na primeira pessoa 

(TRUFFAUT, 1989) são os que merecem chegar ao status de autor, e essa noção foi a 

que sobreviveu à década de 50. Nos filmes contemporâneos, este é o aspecto sobre o 

qual os novos críticos e analistas se debruçam, a fim de reconhecer uma obra 

artisticamente relevante, um diretor com um estilo próprio e imediatamente identificado 

pelo público – seja este especializado ou não. Não é mais tão importante provar que um 

tipo de cinema ou cineasta é melhor que o outro, mas de encontrar marcas de autoria 

num cinema com suas características específicas. A possibilidade de identificar essas 

marcas e encontrar cinemas que ainda refletem a personalidade do seu diretor, traz uma 

                                                 
16 As pequenas ideias da mise-en-scéne, tal como as definia Truffaut, e a transcendência do tema através 
do olhar do cineasta, já não bastam para nos satisfazer. O tema se desvanece antes dos artífices que lhe 
outorgam o seu valor.  
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abordagem contemporânea à politique des auteurs, já que é possível encontrar novas 

cinematografias autorais atualmente e em qualquer lugar do mundo. 

 

1.3 – Autoria e análise fílmica: entre o manifesto e o método 
 

É bem verdade que a politique nunca se apresentou como método de análise fílmica. 

Ainda assim, é possível afirmar que a politique se ofereceu como um caminho de 

análise de filmes num determinado momento da história do cinema, momento esse no 

qual era importante definir que tipo de cinema os críticos queriam ver, que cinema eles 

achavam importante que fosse feito naquele contexto. Apesar de não se apresentar como 

uma metodologia, a politique des auteurs estava na base de uma série de textos 

publicados não só na Cahiers du Cinéma, como também na Movie, revista para a qual 

Truffaut também escrevia. As compilações de críticas publicadas nas décadas 

posteriores, com textos de Truffaut, Godard, Chabrol e Homer, entre alguns outros, são 

caminhos válidos para se perceber que a politique era um manifesto, mas se pretendia, 

se não um método de análise, pelo menos um caminho para criticar os filmes, ou mesmo 

uma teoria de análise. 

 

Ainda que somente como um caminho teórico para crítica de filmes, a politique não 

oferece saídas satisfatórias, principalmente por se limitar a analisar uma obra somente a 

partir do seu autor e não oferecer propostas para analisar o filme a partir de seus 

elementos internos, a fim de compreender os mecanismos e estratégias de efeito da 

obra, independente das intenções do autor.  A politique não estabeleceu mais que um 

dogma e um sistema de regras que facilmente pôde cair no desuso. A maioria das 

críticas ao redor da politique está no fato de ela colocar determinados diretores, 

especialmente os americanos, num pedestal da criação cinematográfica, e ainda o de 

ignorar o “cinema de produtor”, como se os cineastas pudessem agir livremente de 

acordo com as suas demandas pessoais – o que é possível de acontecer, mas não é uma 

realidade recorrente. De qualquer modo, não se pode ignorar que a politique 

desenvolveu um pensamento bastante sistematizado em relação às noções de estilo e 

obra no cinema de autor, o que abriu caminho para uma abordagem e desfrute de um 

cinema diferente do cinema de produtor. Naturalmente os críticos da Cahiers du 

Cinéma cometeram uma série de deslizes e exageros, estabelecendo regras que não 
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permitiam exceções e negando qualquer contradição, mas não se pode ignorar a 

importância da politique des auteurs como, se não um método, uma visão sistemática da 

autoria aplicada ao cinema. 

 

A análise fílmica hoje, no meio acadêmico, não é exatamente vista como uma 

disciplina, mas como uma aplicação, desenvolvimento e até mesmo invenção de teorias 

e disciplinas. Não existe e nunca existirá um modo universal de análise fílmica que 

possa compreender, somente ele, todos os aspectos envolvidos numa produção 

cinematográfica. Segundo Jacques Aumont e Michel Marie (1990), se se considera um 

filme como uma obra artística autônoma, então logo é suscetível de engendrar um texto 

e permite uma análise textual, que fundamente as suas significações sobre estruturas 

narrativas (análise de narrativa), e sobre bases visuais e sonoras (análise icônica), 

produzindo assim um efeito no espectador (análise psicanalítica). 

 

É importante caminhar na direção de uma definição de análise a partir das suas 

diferenças em relação à crítica cinematográfica, e também aqui nos remetemos à visão 

de Aumont e Marie (1990), que apontam o discurso crítico como essencialmente um 

discurso de cinefilia, que tem o máximo objetivo de informar, valorar e promover um 

filme, em geral os que estão em cartaz. São textos pensados e escritos para meios de 

comunicação diários como jornais impressos, rádio, internet e televisão. Já a análise é 

mais especializada e também escrita por jornalistas mais profissionais, os quais têm 

mais afinidade com o cinema, além de pesquisadores da área. Textos analíticos também 

têm espaço na mídia, geralmente em publicações especiais e de periodicidade mais 

larga, como publicações mensais e voltadas para um público específico. Os analistas 

estão mais preocupados em contemplar filmes que não necessariamente estão em cartaz 

e, em geral, preferem aqueles não conhecidos do grande público. A análise “ni define 

las condiciones y medios de la creación artística, aunque pudiera contribuir a 

esclarecerlos, ni aporta juicios de valor, ni establece normas”17 (AUMONT; MARIE, 

1990, p. 22), e isso acaba por aproximar a análise da teoria do cinema.  

 

                                                 
17 Não define as condições e meios da criação artística, ainda que possa contribuir para esclarecê-los, nem 
aporta juízos de valor, nem estabelece normas.  
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Também a aproximação que Aumont e Marie (1990) fazem entre a análise e a teoria 

interessa para este trabalho. De acordo com eles, a análise e a teoria compartilham as 

seguintes características: 

 

[...] uno y otra parten de lo fílmico, pero terminan a menudo constituyendo 
una reflexión más amplia sobre el fenómeno cinematográfico; uno y otra 
mantienen ambigua relación con la estética, relación que casi siempre se 
niega o inhibe, aunque aparece sistemáticamente en la elección del objeto; 
uno y otra, en fin, han encontrado actualmente su sitio en la institución 
educativa, y más concretamente en las universidades e institutos de 
investigación. (1990, p. 23)18 

 

A partir dessa abordagem, a análise pode funcionar como verificação, demonstração e 

invenção de uma teoria, sendo que, para este trabalho, a característica mais relevante é a 

da análise como demonstração, aquela que tenta dar forma a uma teoria, expondo-a de 

modo convincente. A politique des auteurs não pode ser considerada, a partir do ponto 

de vista de Aumont e Marie, um modo de análise fílmica que estabelece uma certa 

teoria acerca do modo de se fazer cinema – ainda que tenha sido precisamente essa a sua 

intenção. Apesar de ter trabalhado nesse sentido, especialmente através da publicação 

incessante de críticas cinematográficas, os Jovens Turcos, pelas razões expostas 

anteriormente, falham quando o objetivo é buscar em cada obra, independente dos seus 

traços de autoria e da suposta competência do seu diretor, os seus modos de 

funcionamento interno, o modo como esses filmes são construídos e o resultado que 

apresentam quando diante do espectador. Mais que simplesmente reconhecer que um 

cineasta pode apresentar uma constante estilística em toda a sua obra, é importante 

verificar de que modo essas marcas de autoria se apresentam e funcionam dentro da 

obra em questão. A politique atribuía valor aos filmes (e seus diretores) a partir da 

manifestação ou não de uma matriz de estilo, limitando o juízo de valor a este aspecto. 

Precisamente por isso, criticar uma obra somente a partir das premissas da politique des 

auteurs é limitador e não se apresenta como um caminho apropriado para análise. 

 

 

 

                                                 
18 Uma e outra partem do fílmico, mas terminam frequentemente constituindo uma reflexão mais ampla 
sobre o fenômeno cinematográfico; uma e outra mantêm ambígua relação com a estética, relação que 
quase sempre se nega o inibe, ainda que apareça sistematicamente na escolha do objeto; um e outro, por 
fim, encontraram atualmente seu lugar na instituição educativa, e mais concretamente nas universidades e 
institutos de pesquisa. 
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1.3.1 – A Poética do Filme: uma proposta metodológica 
 

Se, por um lado, a politique des auteurs é um caminho possível para que o analista 

possa identificar as marcas de autoria numa obra específica, por outro somente através 

de um método de análise mais completo pode-se saber de que modo essas marcas são 

construídas no interior da obra. Simplesmente identificar estas marcas não garante que 

haverá uma compreensão satisfatória da obra, principalmente pelo fato de, para os 

críticos da Cahiers, o mais importante ser a constatação de uma matriz dentro da obra e 

não a análise interna desta obra para compreender os processos de produção da matriz. 

 

A Poética do Filme, metodologia de análise fílmica desenvolvida pelo professor doutor 

Wilson Gomes no Laboratório de Análise Fílmica19, baseia-se na Poética do filósofo 

grego Aristóteles para construir um método de compreensão de filmes que procura 

identificar os artifícios usados em uma obra para produzir determinados efeitos no seu 

apreciador, e analisar de que forma esses artifícios são organizados internamente na 

obra na intenção de produzir efeitos. Este método de análise aplicado ao cinema tem 

suas origens no tratado de Aristóteles20, que sistematizou a composição da poesia lírica 

como um gênero específico e chamou de poeta aquele que possuísse a técnica da arte – 

assumindo, assim, que ela pode ser aprendida e ensinada, o que ia de encontro à crença 

anterior de que a técnica era algo divino, inspirado por Deus ou pelos deuses. O 

conhecimento e domínio dessas regras passaram a ser imprescindíveis para a produção e 

avaliação da qualidade de uma obra de arte de determinado gênero – e esse é um dos 

pressupostos mais caros à Poética do Filme, herdado da Poética de Aristóteles.  

 

Com a contribuição da abordagem da Poética por Paul Valéry, no início do século XX, 

a questão da técnica passa a ser mais diretamente relacionada às noções de obra de arte 

e recepção. Gomes aponta que as contribuições de Valéry versaram sobre novas 

perspectivas. Restabeleceu o sentido mais primitivo do termo “poética” – do verbo 

grego poieo (poiein), que significa “fazer”, “o agir que termina em alguma obra, que 

deixa para trás de si um resultado” (GOMES, 2004, p.22). Logo relacionou de forma 

mais precisa a cooperação que existe entre obra e receptor, onde a interpretação ou 

                                                 
19 Grupo de pesquisa faz parte da linha Análise de Produtos e Linguagens da Cultura Mediática, do 
Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Faculdade de Comunicação 
da Universidade Federal da Bahia. 
20 ARISTÓTELES. Poética. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Abril, 1973. 
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fruição da obra é o que a torna possível, realizando-se os efeitos, os encantos aos quais 

se destina. Desse modo, o produtor de arte seria o seu primeiro fruidor, sendo capaz de 

prever os efeitos da obra sobre o seu intérprete. As contribuições de Valéry no campo da 

expressão e interpretação foram bastante significativas para a abordagem da poética 

aplicada ao cinema. 

 

No campo da estética, foram Pareyson e Eco os principais colaboradores, 

principalmente no sentido de entender a poética como uma disciplina relacionada não 

apenas à literatura, mas também às outras artes narrativas. Pareyson introduz a noção de 

intérprete/fruidor da obra de arte, mostrando que destes espera-se mais que o deixar-se 

levar pelos efeitos da obra, mas também o participar do processo de interpretação de 

forma ativa – é dizer, deve ser feita uma leitura para que o intérprete possa executar a 

obra. À parte disso, Pareyson afirma que a intenção formativa do produtor da obra de 

arte é antecipada por ele, assim como os efeitos que se realizarão no intérprete/fruidor. 

Gomes revela algumas restrições com relação à abordagem de Pareyson, que, segundo 

ele, propõe uma estética da produção em vez de uma estética da obra, além de entender 

a recepção apenas como execução. Para Gomes, em Pareyson a estética acaba por 

assumir as funções da poética. 

 

Após fazer um panorama do que estes pensadores escreveram sobre a Poética e as 

noções de obra, interpretação e recepção, Gomes chegou a uma definição de poética, a 

saber: 

Por “poética”, portanto, deve-se entender os programas ou projetos de 
formação ou estruturação da obra de arte onde se inscrevem as intenções 
operativas dos produtores de obra de arte, da música à literatura, da 
arquitetura às artes plásticas [onde entende-se] a produção em sentido 
transitivo como o ato de estruturar e organizar as estratégias para solicitar um 
efeito poético desejado. (GOMES, 2004, p. 24) 

 

 

Ao propor uma metodologia de análise fílmica, Gomes aponta algumas das principais 

características a ser consideradas na Poética. A primeira delas é a de que a obra deve ser 

pensada em função de sua destinação (2004, p. 42). Aristóteles entendia a destinação da 

obra como a realização dos seus efeitos e, uma vez executados esses efeitos, tinha-se 

uma obra. Esta deveria ser estrategicamente programada a partir de efeitos projetados, 

previstos e organizados de acordo com o seu gênero específico. Aristóteles acredita que 
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para cada gênero de representação existem efeitos convenientes e apropriados, e que a 

função do poeta é justamente produzir esses efeitos em função do apreciador modelo de 

determinado gênero, previsto pela construção interna da obra. “El apreciador, por lo 

tanto, debe ser previsto en la producción y su ánimo debe ser conducido en el acto 

creador de la composición que posteriormente apreciará. El efecto es semilla plantada 

en la creación, que brotará solamente en la apreciación.” 21 (2004, p. 42) 

 

Desse modo, Gomes aponta um caminho de análise fílmica que entenda o filme como 

um conjunto de dispositivos e estratégias destinadas a produzir determinados efeitos 

sobre o espectador. A Poética seria, então, o método através do qual o analista pode 

identificar, separar e relacionar os efeitos produzidos na obra e compreender de que 

forma eles são postos estrategicamente no filme. 

 

La poética estaría, entonces, orientada para la identificación y tematización 
de los artificios que, en la película, solicitan ésta u otra reacción, éste o aquel 
efecto en el ánimo del espectador. En este sentido, estaría capacitada a 
ayudar a entender por qué y cómo puede llevarse al apreciador a reaccionar 
de ésta o de aquella manera frente a un filme. (2004, p.43)22 

 

A Poética do Filme supõe que uma obra fílmica está composta de basicamente três 

dimensões: efeitos, estratégias e recursos. Cada um deles deve ser decomposto durante 

a análise, a fim de tentar identificar os procedimentos internos de cada uma dessas 

dimensões para produzir a obra e seu efeito no espectador. Os meios ou recursos 

expressivos dizem respeito aos materiais visuais (escala de planos, fotografia, 

enquadramento, movimentos de câmera, luz, profundidade de campo), sonoros (trilha 

sonora e música), cênicos (direção de atores, cenários e figurinos, direção de arte) e 

narrativos (composição da história, seu argumento e sua trama, peripécias e desenlaces) 

da obra fílmica. 

 

Cada filme trabalha a partir de um conjunto de estratégias que vão compor o programa 

da obra, o que determinará se se trata de um programa de horror, cômico, 

                                                 
21 O apreciador, portanto, deve ser previsto na produção e seu ânimo deve ser conduzido no ato criador da 
composição que posteriormente apreciará. O efeito é semente plantada na criação, que brotará somente na 
apreciação. 
22 A poética estaria, então, orientada para a identificação e tematização dos artifícios que, no filme, 
solicitam esta ou outra reação, este ou aquele efeito no ânimo do espectador. Neste sentido, estaria 
capacitada a entender por que e como se pode levar o apreciador a reagir desta ou daquela maneira diante 
de um filme.  
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melodramático etc. O modo como os recursos são estrategicamente produzidos dentro 

do filme levará o analista a identificar os efeitos daquela determinada obra e 

compreender o seu modo de funcionamento dentro do filme. Os recursos 

cinematográficos são empregados pelo realizador em seu filme a partir de sua 

habilidade técnica (ou falta dela). A Poética aponta como uso expressivo dos recursos 

cinematográficos a habilidade de fazer estes recursos funcionarem dentro de uma 

máquina de programação de efeitos – estes que podem ser de três tipos: efeitos 

sensoriais, cognitivos e emocionais.  

 

Os efeitos sensoriais se encontram, segundo Gomes (2004), na dimensão estética da 

apreciação fílmica, uma vez que os recursos expressivos trabalham para construir 

efeitos sensoriais no espectador. Os efeitos cognitivos estão na dimensão do que autor 

chama de composição comunicacional, quando os recursos empregados trabalham na 

intenção de produzir sentido, de comunicar alguma mensagem ou ideia. Já os efeitos 

emocionais estão na seara do que Gomes chamou de poética, nos quais todos os 

recursos expressivos estão direcionados para produzir efeitos emocionais ou de ânimo 

no espectador. Gomes faz questão de ressalvar que ainda não é capaz de responder se 

esses três tipos de efeitos contemplam toda a experiência fílmica, e parece não se 

preocupar em responder a questão, pois mais importante é entender que a partir de, pelo 

menos, essas três dimensões se pode pensar a apreciação fílmica e, a partir dela, colocar 

em prática o método de análise proposto – ainda que a Poética, como o próprio autor 

salienta, não esgota a questão da experiência e análise fílmica em si. 

 

Outra ressalva que Gomes faz sobre o método é o de salientar que a composição de um 

filme não é simplesmente a justaposição desses tipos de efeitos, mas uma composição 

que sintetiza todo o material expressivo em disposição e que solicita, de acordo com o 

efeito que pretende imprimir no espectador, determinadas estratégias que solicitam 

disposições de humor específicas. Cada filme estrutura os efeitos cognitivos, 

emocionais e sensoriais de acordo com o programa pretendido, e que se combinam, em 

maior e menor grau, de acordo com o que o gênero específico solicita. 

 

Cada filme, cada clase o género, tiene un especial sabor, un color particular, 
consecuencia del modo peculiar como se combinan los elementos y de la 
cantidad y calidad de los ingredientes en juego. Así, añadiéndole algo a 
Aristóteles, el filme no se califica sólo por el género de efectos emocionales 
que prevé y solicita, sino también por la determinación del tipo de 
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composición que implica y de la familia de efectos que engendra.23 
(GOMES, 2004, p. 46) 

 

Admitindo que em alguns filmes um determinado tipo de programa de efeito prevalece 

ao outro, Gomes destaca que isso não exatamente indica se um filme é melhor que o 

outro – é dizer, um filme que tenha um programa com base em efeitos cognitivos muito 

forte não é melhor que um programa de efeitos emocionais como o melodrama ou o 

horror, por exemplo. O que determina se um filme funciona ou não, se é bom ou não, é 

o modo como indica, na sua composição interna, o modo como quer ser apreciado, “el 

modo y la dosis con los cuales las varias composiciones son, a su vez, compuestas en un 

todo que es ofrecido para la apreciación”24 (GOMES, 2004, p. 47). Para o autor, é 

necessário identificar o código dominante da narrativa do filme, a fim de evitar cobrar 

dele algo que não oferece em primeira instância. Se um filme tem um conjunto de 

estratégias de diferentes níveis e naturezas, cabe ao analista identificar o programa 

poético do filme, suas estratégias de emoção e comoção, e compreender de que modo 

ele se estrutura para alcançar esses efeitos específicos. 

 

Para este trabalho, entende-se que os dispositivos oferecidos pela obra para causar 

determinados efeitos no espectador podem ser reconhecidos como as marcas de autoria 

das quais se tem falado. Ora, se é necessário identificar os efeitos de uma obra a partir 

de como são utilizados seus recursos expressivos, tudo em função de um programa 

narrativo, a politique des auteurs acaba por funcionar como um modo de identificação 

dessas características dentro da obra de um diretor, a fim de selecionar e reunir 

elementos que, em conjunto, mostrem que tal obra pode ser considerada autoral. Uma 

vez assumindo-se que um cineasta é autor, a aplicação da Poética do Filme sobre o seu 

conjunto de filmes trabalhará no sentido de enumerar e classificar as marcas autorais 

presentes na obra. 

 

A politique des auteurs oferece à Poética do Filme uma espécie de atalho no momento 

de o analista identificar o que seriam as estratégias internas criadas pelo autor na sua 

                                                 
23 Cada filme, cada classe ou gênero, tem um especial sabor, uma cor particular, consequência do modo 
peculiar como se combinam os elementos e da quantidade e qualidade dos ingredientes em jogo. Assim, 
acrescentando algo a Aristóteles, o filme não se qualifica só pelo gênero de efeitos emocionais que prevê 
e solicita, mas também pela determinação do tipo de composição que implica e da família de efeitos que 
engendra. 
24 O modo e a dose com os quais as várias composições são, por sua vez, compostas em um todo que é 
oferecido para a apreciação. 
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obra. Uma vez identificadas as recorrências estilísticas nessa obra – ou seja, sua 

constante temática, o modo como usa a câmera, a trilha sonora, direção de fotografia, 

entre outros inúmeros recursos – identificação esta facilitada pelas premissas da 

politique, cabe ao analista aplicar a Poética do Filme para tentar explicar de que modo 

essas marcas de autoria funcionam internamente na obra. Simplesmente identificar 

marcas de autoria numa obra de um cineasta não parece tão interessante do ponto de 

vista analítico, principalmente porque, como se procurou mostrar, a politique não 

oferece possibilidade de juízo de valor com base em premissas mais teoricamente 

consistentes, para além do gosto pessoal do analista. Mais adequado será identificar as 

marcas de autoria e logo tentar compreender suas estratégias narrativas, a fim de 

entender que efeitos o autor quis provocar no espectador com a sua obra. Afora isso, é 

importante que uma análise fílmica se baseie em um método teórico mais específico, e 

não somente em um conjunto de premissas subjetivas através das quais um filme pode 

ser considerado bom ou não. 

 

Desse modo, a politique des auteurs serve como um complemento à Poética do Filme, 

já que a primeira não oferece exatamente uma metodologia, como visto anteriormente, e 

a segunda, além de se apresentar como método de análise, é o mais completo para os 

objetivos aqui pretendidos. Uma vez identificadas as marcas de autoria que se adequam 

ao postulado pelos críticos da Cahiers du Cinéma, será através da Poética que se 

explicará de que modo essas marcas de autoria são construídas internamente, e 

demonstrar-se-á que um cinema autoral programa suas estratégias de efeito em toda a 

obra de um cineasta e, naturalmente, não apenas em um filme. Além disso, a Poética 

ajudará a compreender que muitas das premissas da politique des auteurs continuam 

sendo bastante atuais, no que diz respeito à cineastas que, de fato, produzem uma obra 

pessoal e com fortes traços de estilo. Para além de determinar se cineastas autores são 

melhores que outros tipos de cineastas, o importante aqui é demonstrar que, mesmo no 

cinema contemporâneo, seus novos diretores e condições de produção, a ideia de 

cinema de autor continua estabelecida, e não deixa de surgir novos cineastas autores por 

todo o mundo. 

 

Essa aproximação entre a politique e Poética é imprescindível para a feitura deste 

trabalho, já que as limitações de uma encontram solução na abordagem da outra. 

Enquanto a politique está engajada em somente estabelecer juízo de valor sobre 
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diretores específicos, a Poética vai pelo caminho inverso e ignora qualquer abordagem 

externa à obra, como roteiro, condições de produção e intenção do autor – a não ser que 

a relevância narrativa desses elementos externos esteja pressuposta, segundo o método, 

na produção do filme. É importante que a análise do funcionamento interno da obra de 

um cineasta autor seja feita com o objetivo de verificar se se trata de uma obra que 

funciona internamente a partir de seu jogo de estratégias, e não apenas para dignificar 

esse ou aquele cineasta. Por outro lado, analisar a obra de um cineasta autor requer que 

se volte o olhar sobre a personalidade do seu realizador, já que uma das premissas do 

auteurism é justamente entender a autoria no cinema como a impressão de marcas 

pessoais no fazer cinematográfico. Desse modo, condições de produção, o processo 

pessoal do diretor na criação de roteiros, referências biográficas nos filmes, citação de 

um filme em outro filme, referências do universo particular do autor, todas essas coisas, 

não contempladas pelo método da Poética do Filme, são ressaltadas pela politique – 

uma vez que falar de marcas de autoria sem falar da personalidade do autor e seu 

universo pessoal não parece fazer sentido. Aproximar a abordagem da politique com a 

abordagem da Poética nada mais é que utilizar o que há de melhor em cada uma e 

propor uma aproximação que tornará coerente o esforço de encontrar marcas de autoria 

no cinema de um cineasta contemporâneo, ao mesmo tempo em que se demonstra como 

essas marcas funcionam estrategicamente dentro da obra em questão. 
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2 – O UNIVERSO DE JULIO MEDEM 
 

No contexto do cinema espanhol dos anos 90, falar de Julio Medem exige uma menção 

ao cinema basco. Com suas comunidades autônomas, a Espanha é bastante fragmentada 

quando o assunto é arte e, muitas vezes não se fala de um cinema espanhol, mas de 

cinema basco, cinema catalão, cinema galego, entre outros. Inevitavelmente Medem 

está inserido no chamado cinema basco dos anos 1990, mesmo que seus primeiros 

filmes tenham sido produzidos por uma produtora madrilena25. 

 

Em artigo26 que faz um panorama do cinema basco, seus principais cineastas e 

condições de produção nos anos 1990, Carlos Roldán Larreta (1999) situa Julio Medem 

como um dos cineastas bascos que, naquela década, foram responsáveis pela mais 

profunda mudança nos ares do cinema de Euskadi27. O autor explica que nos anos 1980 

havia uma preocupação muito grande por parte dos cineastas de fazer um cinema 

engajado no contexto sócio-político do País Basco. Havia um comprometimento em 

tratar de temas como a suposta morte do euskera28, o nacionalismo basco, o ETA29 etc. 

Porém nos anos 1990 já não havia tanta preocupação com esses temas por parte dos 

novos cineastas, já que, segundo Larreta, a mentalidade da juventude dessa década era 

mais libertadora. Os jovens cineastas não queriam mais pertencer a um grupo específico 

que tinha a obrigação de falar dos conflitos bascos em seus filmes.  

 

Desse modo, os anos 90 foram anos de um cinema mais abrangente, já que se abriu 

espaço para filmes mais intimistas e de gênero, como a comédia e o terror. Larreta 

aponta especialmente quatro cineastas bascos que representaram essa mudança nos anos 

90: Juanma Bajo Ulloa, com o bastante elogiado Alas de Mariposa (1991), Álex de la 

Iglesia, com a comédia satírica dos conflitos bascos Acción Mutante (1993), Enrique 

Urbizu, com Todo por la Pasta (1991), considerado o primeiro grande filme basco dos 

                                                 
25 Importante ressaltar que filmes são considerados de determinado local quando são produzidos neste 
local, porém o fato de os longas de Julio Medem serem produzidos em Madri (que, além de não estar no 
País Basco, é outra comunidade autônoma) não impediu que o seu cinema fosse considerado produção 
cinematográfica basca. 
26 ROLDÁN LARRETA, Carlos: El cine de Euskadi en los noventa. Sancho el Sabio. Revista de cultura e 
investigación vasca, 10, 1999, p. 79-95 
27 “País Basco”, em euskera. 
28 Língua do País Basco, co-oficial desde 1982 nesta comunidade autônoma. 
29 Sigla para “Euskadi Ta Askatasuna” (País Vasco y Libertad), organização de práticas terroristas que 
luta pela independência do que denominam Euskal Herria, regiões do País Basco que compreendem 
estados da Espanha e da França. 
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anos 90, e Julio Medem, com Vacas (1992), que, apesar de ambientado nas guerras 

carlistas, conta a história de duas famílias rivais de modo intimista e poético – fato que 

dificultou a produção do longa em terras bascas, já que o governo do país só aceitaria 

apoiar financeiramente o filme se a sua abordagem dos conflitos bascos fosse tratada de 

forma mais direta e incisiva, como era de costume no cinema até aquele momento30. 

Outros cineastas bascos que despontaram nos anos 90 foram Imanol Uribe (El Rey 

Pasmado, 1991), Montxo Armendáriz (Secretos del Corazón, 1997) e Daniel 

Calparsoro (Salto al Vacío) – este último, lançado em 1995, alçou seu diretor ao mesmo 

nível de Medem, Ulloa e de la Iglesia, segundo Larreta, por apresentar uma direção com 

bastante similaridades a estes dois, a saber, “fascinación por la violencia, influencia del 

mundo del comic, poder absoluto otorgado a la imagen, talento innato en el 

posicionamiento y manejo de la cámara y papel relevante de la música31” (LARRETA, 

1999, p. 91). Provavelmente a mudança mais extrema foi a não inserção da língua basca 

nestes filmes, apesar de alguns terem tentado, como o próprio Julio Medem, cuja 

tentativa de fazer o seu primeiro longa, Vacas, todo em euskera, foi rejeitada pela 

produtora Sogetel, que não queria acrescentar outro elemento de risco à esta já bastante 

arriscada empreitada.  

 

No contexto do cinema espanhol dos anos 90, Julio Medem continuou se destacando, 

principalmente pelo fato de ter chamado a atenção desde seu primeiro longa-metragem, 

quando ganhou o Goya (mais importante prêmio do cinema espanhol) como melhor 

diretor estreante. Os anos 90 foi uma década de grandes diretores na Espanha, desde o 

cinema mais popular, que fez bastante sucesso de bilheteria, até o cinema mais autoral, 

que exibiu filmes em festivais por toda a Europa e consolidou uma imagem do cinema 

espanhol como essencialmente autoral. Enquanto Almodóvar, com filmes como 

Tacones Lejanos (1991), Kika (1993), La flor de mi secreto (1995) e Carne Trémula 

(1997), se estabilizava mundialmente como o mais importante cineasta espanhol, 

diretores como Julio Medem, Alejandro Amenábar, Isabel Coixet, Daniel Calparsoro, 

                                                 
30 Julio Medem, em entrevista ao jornal basco Deia, afirmou que a ajuda do governo basco chegou 
somente depois de o filme ter sido aceito por uma produtora de Madri: “No fundo isso é como um 
convento, simplesmente o tema rural basco visto desde a perspectiva do meu filme ninguém entendeu... e 
tive que ir a Madri. Em primeiro lugar o apresentei ao governo basco e o rejeitaram. Depois o levaram 
para o Ministério da Cultura em Madri, me deram uma ajuda e consegui contatar uma produtora muito 
grande. Só então o conselho de cultura me concedeu uma porcentagem de ajuda de 6% para fazer uma 
cópia em euskera.” (Deia, 5-4-1992 apud ROLDÁN LARRETA, 1999.) 
31 Fascinação pela violência, influencia do mundo do comic, poder absoluto outorgado à imagem, talento 
inato no posicionamento e manejo da câmera e papel relevante da música.  
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Icíar Bollaín e Manuel Gómez Pereira despontam no cenário nacional e, em alguns 

casos, também internacional. 

 

Julio Medem, com La Ardilla Roja e Tierra, conquistou prêmios em festivais europeus, 

o que deu ao diretor visibilidade e credibilidade no cenário cinematográfico espanhol, e 

acabou por chamar a atenção de Stanley Kubrick. Em entrevista32, Julio Medem conta 

que o fato de Kubrick ter gostado bastante de La Ardilla Roja lhe fez indicar Medem 

para Steven Spielberg, que convidou Emma Suárez, uma das principais atrizes que já 

trabalharam com o diretor, protagonista de La Ardilla Roja, para atuar em O Zorro e 

Medem para dirigi-lo. Porém, por não acreditar ser adequado ao tipo de filme em 

questão, o diretor declinou o convite. 

 

Lo leí [el guión], y no entendí por qué yo les podía interesar, qué podría yo 
aportar a esa película de acción y aventuras, tan estándar y perfectamente 
cerrada sobre sí misma. Pensé que había mucha otra gente que podría hacer 
esa película mejor que yo. (...) Sí, era fácil ir, pocos meses además. Pero 
luego... ¿cómo vuelves?... Pensé que después de una experiencia así ya nunca 
sería el mismo.33 (ANGULO; REBORDINOS, 2005, p. 220) 

 

A visibilidade cresceu a partir do quarto filme, Los Amantes del Círculo Polar, de 1998, 

dividindo a atenção do público com cineastas consagrados de décadas passadas, como 

Luís García Berlanga e Bigas Luna, ao mesmo tempo em que novos cineastas 

começarem a se destacar, como Alejandro Amenábar, que mais tarde faria toda uma 

carreira em Hollywood. Ao fim dos anos 1990, Julio Medem estaria estabelecido como 

um dos nomes mais importantes do cinema autoral espanhol. 

 

2.1 – “Um cineasta atento ao mistério da vida” 
 

Esta frase foi usada pelo crítico de cinema Cléber Eduardo, num texto de 2002, 

publicado no site Críticos.com.br34 – um dos mais conceituados na área de crítica 

cinematográfica na internet no Brasil, entre os anos de 2002 e 2003, atualmente 

                                                 
32 ANGULO, Jesús; REBORDINOS, José Luis. Contra la Certeza. El Cine De Julio Medem. Edición de 
la Filmoteca Vasca y del Festival de Cine De Huesca. 2005. 
33 Li o roteiro e não entendi por que eu interessava a eles, o que eu poderia aportar a esse filme de ação e 
aventura, tão padronizado e fechado nele mesmo. Pensei que havia muita gente que poderia fazer esse 
filme muito melhor que eu. (...) Sim, era fácil ir, e eram poucos meses. Mas então, como volta? Pensei 
que depois de uma experiência assim, eu nunca mais seria o mesmo. 
34 EDUARDO, Cleber. Um cineasta atento ao mistério da vida. Rio de Janeiro, ago. 2002. Disponível em 
http://www.criticos.com.br/artigos/artigos_interna8.asp. Acesso em 20 maio 2007. 
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desatualizado – ao falar da obra do cineasta espanhol Julio Medem, após o lançamento 

de Lucía y el Sexo, seu mais famoso filme em terras brasileiras. Cléber Eduardo atenta 

para as características que permeiam o cinema de Medem desde o seu primeiro longa, 

Vacas, construindo um lúcido panorama acerca de um cineasta que, na sua visão, deve 

ser tratado como “gente grande do cinema”. Com apenas sete longas-metragens em sua 

filmografia, Julio Medem foi capaz, desde seu début, de apresentar constantes 

estilísticas que o caracterizaram, entre críticos de todo o mundo, como um cineasta 

autor. 

 

Em livro dedicado à obra de Julio Medem35, o autor Rob Stone faz uma análise 

detalhada da carreira e de todos os filmes do diretor, de Vacas a La Pelota Basca, e 

aponta a sua posição como cineasta autor dentro da filmografia espanhola 

contemporânea. Para Stone, frente à uma filmografia que privilegiava temas sociais, por 

exemplo, Medem apresenta uma nova abordagem de temas menos comprometidos com 

alguma causa específica, mas com um estilo facilmente identificável pelo público dentro 

e fora da Espanha. 

 

In contemporary Spanish cinema, where the social realism of Fernando León 
de Aranoa (Los lunes al sol/Mondays In The Sun, 2002) and Iciar Bollaín 
(Te doy mis ojos/Take My Eyes, 2003) seems to exist in opposition to the 
‘shameless and deliberate affront to the liberal middle-class sensibilities of 
democratic Europe’ that Nuria Triana-Toribio identifies in the superficially 
crass and commercially triumphant Torrente films36 (2004: 149), Medem is 
both applauded and derided as an auteur. (STONE, 2007, p.11)37 

 

Stone ainda procura situar Medem dentro dos pressupostos do que seria um cineasta 

autor, principalmente no relacionado às condições de produção. Segundo o autor, 

Medem consegue equilibrar seus interesses como realizador aos interesses de 

comercialização e distribuição dos seus filmes, estabelecendo estratégias comerciais tão 

bem como desenvolve suas narrativas e estéticas. Stone afirma, ainda, que essa atitude é 

compartilhada com muitos outros autores europeus da sua geração, tais como Wong 

Kar-Wai, Pedro Almodóvar, Michael Haneke, Atom Egoyan, Lukas Moodysson, 

                                                 
35 STONE, Rob. Julio Medem. Manchester: Manchester University Press. 2007.   
36 Torrente foi uma série de três filmes que fez muito sucesso na Espanha nos anos 1990 e início dos 
2000. Trata-se de uma comédia que se baseia nas aventuras do personagem que dá nome aos filmes. 
37 No cinema espanhol contemporâneo, onde o realismo social de Fernando León de Aranoa (Los Lunes 

al Sol, 2002) e Iciar Bollaín (Te Doy mis Ojos, 2003) parecem existir em oposição à “deliberada e sem 
vergonha afronta às sensibilidades da classe-média liberal da Europa democrática” que Nuria Trianna-
Toribio identifica nos superficialmente crassos e comercialmente triunfantes filmes Torrente (2004: 149), 
Medem é tanto aplaudido como ridicularizado como autor. 
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Michael Winterbottom, François Ozon e Tom Tykwer, “all of whom share a vague new 

sense of modernism in which narrative codes are knowingly played, displayed and 

replayed38”. (2007, p. 7) 

 

Formado em Medicina e Cirurgia pela Universidad del País Vasco, Julio Medem Lafont 

aprendeu a fazer cinema sozinho, mexendo na câmera super-8 do seu pai desde a 

infância, com a qual experimentava e começava a entender as possibilidades da 

linguagem do cinema, da câmera e da montagem. Na adolescência, mudou-se para 

Madri a fim de estudar medicina e, logo voltou ao País Basco na intenção de se 

especializar em psiquiatria – plano que acabou não levando adiante. Em seu país, viria a 

trabalhar como crítico de cinema no jornal La Voz de Euskadi. Antes de estrear em 

longas, Medem dirigiu uma série de curtas-metragens em super 8, e outros dois curtas e 

um média em 35mm39, entre os anos setenta e oitenta, nos quais trabalhou com 

profissionais que seguiriam ao seu lado na sua carreira de longas, como o músico 

Alberto Iglesias e o fotógrafo Gonzalo F. Berridi. Após ter o roteiro de Vacas rejeitado 

por várias produtoras espanholas, Medem se dedicou a refazê-lo dentro do que achava 

que as produtoras aceitariam. Nesse meio tempo, a produtora madrilena Sogetel aceitou 

produzir Vacas, mesmo sendo um projeto arriscado e que dificilmente cairia no gosto 

do público. 

 

Diferente do esperado, Vacas (1992, exibido no Brasil na 17ª Mostra Internacional de 

Cinema de São Paulo, em 1993) chamou atenção tanto do público como da crítica com 

a história de uma família basca envolvida em rivalidades e paixões. O ambiente rural, os 

diálogos cheios de ambiguidade, a montagem poética, o universo onírico e fantástico, 

tudo isso fez de Vacas uma das estreias mais empolgantes do cinema espanhol do início 

dos anos 90, principalmente após dar a Julio Medem o prêmio Goya de melhor diretor 

estreante e colecionar troféus em países como Japão, Canadá, Inglaterra e Itália40. Desse 

modo, a Sogetel não vacilou em produzir o segundo filme de Medem, La Ardilla Roja 

                                                 
38 Todos com quem compartilha um vago novo senso de modernismo no qual os códigos da narrativa são 
manipulados, exibidos e manipulados de novo, abertamente. 
39 Patas en la Cabeza (1985), Las Seis en Punta (1987) e Martín (1988). 
40 Prêmio Goya de melhor diretor estreante para Julio Medem (1992), Menção honrosa para melhor opera 
prima no Festival de Montreal (1992), Prêmio especial de qualidade do ICAA - Ministério da Cultura 
(1992), Grande Prêmio Cinema Jovem de Tóquio para melhor filme (1993), Prêmio de melhor filme no 
Festival Internacional de Cinema de Turim (1993), Troféu Sutherland do British Film Institute de “filme 
mais original e imaginativo” (1993), Prêmios de melhor filme e melhor fotografia (Carles Gusi) no 
Festival de Cinema de Alexandria (1993). 
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(O Esquilo Vermelho, de 1993, também exibido na 17ª Mostra Internacional de Cinema 

de São Paulo) cujo roteiro estava quase pronto. A história de um amor envolvido numa 

teia de mentiras conduz um filme que reitera alguns dos modos de Julio Medem de fazer 

cinema, como o tratar de temas relacionados ao amor, ilusão, desencontros e as 

contradições da mente humana. La Ardilla Roja foi bastante aclamado e, então, já no 

ano de 1993, ninguém tinha dúvida de que havia nascido na Espanha um cineasta que 

merecia atenção. 

 

Esse universo onírico de Julio Medem, que muitas vezes foi comparado ao estilo de 

cinema de David Lynch, foi mais uma vez primorosamente apresentado no seguinte 

longa do diretor, Tierra (Terra, 1995, exibido na 21ª Mostra Internacional de Cinema de 

São Paulo, em 1997), que contava a história de Angel (Carmelo Gómez), um homem 

que vai a uma região rural de San Sebastián para acabar com a praga de um inseto nos 

vinhedos. Mas Angel acaba por abalar um pouco a aparente tranqüilidade do povoado, 

principalmente por sua imaginação aguçada e por crer que é metade anjo, metade 

homem. A partir desse argumento, Medem cria um universo especial em volta de Angel 

para discutir questões como a vida, a morte e a ilusão - temas que, de uma forma ou de 

outra, estão presentes em todos os filmes do diretor. 

 

Em 1997, Julio Medem criou sua própria produtora, Alicia Produce, que trabalhou em 

co-produção com outras produtoras para os longas posteriores do diretor. Em 1998, 

Medem lançou aquela que seria, por muitos críticos, considerada a sua obra-prima, Los 

Amantes del Círculo Polar (Os Amantes do Círculo Polar, 1998, lançado 

comercialmente no Brasil). Uma história de amor e de coincidências, que percorre a 

Espanha e vai até a Finlândia e na linha do Círculo Polar Ártico. Totalmente envolvido 

em poesia e metáforas muito fortes, Medem conquistou críticos do mundo inteiro com 

essa triste história de amor, tragédias e coincidências. Dois anos depois, Medem lançou 

Lucía y el Sexo (Lúcia e o Sexo, 2000, lançado comercialmente no Brasil), o filme que, 

segundo o próprio, viria a libertar do seu sofrimento o personagem do seu filme anterior 

– Lucía é uma clara referência a Ana, mas a ela é dada uma segunda chance. Foi com 

esse filme que Julio Medem ficou conhecido no Brasil, ainda que os críticos brasileiros 

já o tivessem notado desde Los Amantes del Círculo Polar. Lucía y el Sexo foi exibido 

em muitas salas de cinema do Brasil e pelo mundo ganhou uma quantidade razoável de 
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prêmios41. Para os já fãs do trabalho do diretor, a história dessa mulher que, após pensar 

que o namorado está morto, foge para uma ilha em busca de paz de espírito, é somente a 

consagração de um cineasta autor, original, inspirado e com uma linguagem bastante 

peculiar. 

 

Nesse momento, Julio Medem já era uma estrela, especialmente na Europa. Usando da 

sua influência, resolveu, em 2003, gravar um documentário, totalmente produzido por 

Alicia Produce e com orçamento e equipe reduzidos, sobre o polêmico conflito basco, 

tema que sempre foi de seu interesse. La Pelota Basca - La Piel Contra la Piedra 

(2003, inédito no Brasil) mexeu com um tema bastante complexo dentro do contexto 

espanhol, e Julio Medem esteve, por alguns anos, no centro de uma batalha na qual a 

quantidade de aliados do filme era a mesma de inimigos. Por falar abertamente da 

situação atual do País Basco, do ETA, do euskera e outros temas pertinentes e cheios de 

contradições internas, o diretor foi alvo de muitas críticas, mas também de muito apoio 

popular. Houve um verdadeiro movimento de boicote ao filme, ao mesmo tempo em 

que outro apoiava o documentário, julgando-o necessário para que não só os espanhóis, 

mas o mundo inteiro se informasse sobre o que de fato acontece dentro do País Basco. 

Mesmo se tratando de um documentário, Medem conseguiu, ainda assim, imprimir 

marcas do seu fazer cinematográfico, fazendo as entrevistas em locais onde paisagens 

naturais prevaleciam e construindo metáforas visuais para o seu discurso e os discursos 

aos quais deu espaço no longa. Em função disso, muitos entrevistados se sentiram 

ludibriados enquanto outros se sentiram inspirados, e a polêmica em torno de La Pelota 

Vasca só fez crescer. 

 

Tudo isso resultou num conflito interno muito grande para Julio Medem, que entrou em 

depressão e quase desistiu do cinema. Mas em 2007, após sofrer a perda da irmã Ana 

num acidente de carro, acabou voltando com um projeto audacioso e, segundo ele 

mesmo42, bem diferente de tudo o que já havia feito. Caótica Ana (2007, inédito no 

Brasil) conta a história de Ana, uma pintora que faz uma estranha viagem ao seu 

inconsciente, a partir de uma experiência hipnótica que a leva a ter contato com vidas 

                                                 
41 Prêmio Goya de melhor atriz revelação para Paz Vega (2002), Prêmio Goya de melhor música original 
para Alberto Iglesias (2002), Prêmio “La Navaja de Buñuel” de melhor filme espanhol de 2001 outorgado 
pelo programa da TVE “Versión Española” e a Fundación Autor, Prêmio do Júri no Festival de Cinema 
Latino “Primer Plano” de Dijon, França, Prêmios “Emergin Masters” e do público “Golden Space 
Neddle” de melhor diretor no Festival de Seattle. 
42 GARCÍA, Rocío. Julio Medem empieza de cero. El País, Madrid. 27 jun. 2008. 
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passadas. Com uma linguagem algo difícil de digerir, até mesmo pelos fiéis 

admiradores de Medem, Caótica Ana foi amplamente rejeitado pelo público e crítica do 

mundo inteiro, levando o diretor à outra crise pessoal proporcionada pelo fracasso e 

perda de boa parte do seu público. O excesso de sofisticação e uma narrativa pretensiosa 

e forçada fizeram de Caótica Ana um momento obscuro na sua trajetória 

cinematográfica. 

 

Durante toda sua filmografia, o cineasta trabalhou quase sempre com os mesmos atores, 

e sua equipe técnica sofreu poucas modificações ao longo do tempo. Atores como 

Emma Suaréz, Carmelo Gómez, Txema Blasco, Nancho Novo e Karra Elejalde são 

alguns dos que trabalharam com ele em pelo menos três filmes seguidos. Também 

atores como Javier Cámara, Paz Vega e Najwa Nimri ficaram conhecidos somente 

depois de estar em um dos seus filmes, sendo logo “roubados” por cineastas como 

Alejandro Amenábar e Pedro Almodóvar. Na equipe técnica, destaca-se o músico 

Alberto Iglesias (hoje conhecido pelas trilhas sonoras de alguns dos filmes de 

Almodóvar e pela de O Jardineiro Fiel, de Fernando Meirelles, pela qual ganhou o 

Oscar), responsável pela trilha sonora de todos os filmes de Julio Medem, inclusive os 

curtas, com exceção de Caótica Ana e do documentário La Pelota Vasca. Os três 

primeiros longas foram produzidos por Fernando de Garcillán e colaboradores, para a 

produtora Sogetel, enquanto os outros dois ficaram a cargo de Fernando Bovaira e 

Enrique López, para a Sogecine. A equipe de montagem, som e direção de arte, assim 

como efeitos especiais, figurino, maquiagem e o cabeleireiro, sofreram poucas 

modificações ao longo dos cinco filmes, em geral mantendo os mesmos profissionais 

em blocos de dois ou três filmes seguidos. No quadro 1 pode-se perceber a constância 

da equipe desde Vacas até Lucía y el Sexo. 

 

A equipe que mais oscilou foi a de fotografia, apesar de ser justo a fotografia uma das 

marcas mais expressivas do cinema de Medem. Segundo o próprio diretor (ANGULO; 

REBORDINOS, 2005, p. 255), que trabalha sempre muito perto do diretor de 

fotografia, existe uma necessidade de que, em cada filme, um novo profissional ofereça 

uma “mudança de personalidade” na luz e nos enquadramentos – e considera que tem 

dado certo, provavelmente pelo fato de Medem sempre ter muito claro o que espera da 

escala de planos e da luz em todos os seus filmes. 
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 Vacas (1991) La Ardilla Roja 
(1992) 

Tierra (1996) Los Amantes 

del Círculo 

Polar (1998) 

Lucía y el 

Sexo (2001) 

Produção Fernando de 
Garcillán y 
José Luis 
Olaizola para 
SOGETEL 

Fernando de 
Garcillán y José 
Luis Olaizola 
para SOGETEL 

Fernando de 
Garcillán e 
Manuel 
Lombardero 
para SOGETEL 
e LOLAFILMS 

Fernando 
Bovaira e 
Enrique 
López 
Lavigne 

Fernando 
Bovaira e 
Enrique 
López 
Lavigne para 
SOGECINE 

Montagem María Elena 
Sáinz de 
Rozas 

María Elena 
Sáinz de Rozas 

Iván Aledo Iván Aledo Iván Aledo 

Fotografia Carles Gusi Gonzalo F. 
Berridi 

Javier 
Aguirresarobe 
e Carles Gusi 
(operador) 

Gonzalo F. 
Berridi e 
Mario 
Montero 
(operador) 

Kiko de la 
Rica e Josu 
Inchaustegi 
(operador) 

Música Alberto 
Iglesias 

Alberto Iglesias Alberto Iglesias Alberto 
Iglesias 

Alberto 
Iglesias 

Som Julio Recuero 
e Eduardo 
Fernández 

Julio Recuero e 
Eduardo 
Fernández 

Guilles Ortion e 
Polo Aledo 

Iván Marín e 
Polo Aledo 

Agustín 
Peinado, 
Santiago 
Thevenet e 
Polo Aledo 

Direção de 
arte 

Rafael 
Palmero 

Satur Idarreta Satur Idarreta 
(colaborou 
Montse Sanz) 

Satur Idarreta 
 (colaborou 
Montse Sanz) 

Montse Sanz 

Efeitos 
especiais 

Reyes Abades Reyes Abades Reyes Abades Molina E.E. Molina E.E. 

Figurino María José 
Iglesias 

María Isabel 
Gutiérrez 

Estibaliz 
Markiegi 

Estibaliz 
Markiegi 

Estibaliz 
Markiegi 

Maquiagem Gregorio 
Mendiri 

Gregório 
Mendiri 

Karmele Soler Karmele Soler Gregorio Ros 

Cabelo  Pilar Borja Pilar Borja Itzíar Arrieta Itzíar Arrieta Juan 
Rodríguez 
Valverde 

 

Quadro 1 - Equipe técnica de Julio Medem nos seus cinco primeiros longas. 

 

 

Após uma década na qual produziu quatro longas-metragens de ficção, Julio Medem se 

estabeleceu como um diretor essencial na cinematografia espanhola, não só pelo seu 

sucesso e projeção internacional, mas por representar outra linha, outro estilo de se fazer 

cinema dentro de uma filmografia nacional muitas vezes repetitiva. Medem conseguiu 
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imprimir seu estilo em filmes muito particulares e que, ainda por cima, caíram na graça 

do público e nos encantos da crítica. 

 
 

2.2 – Trajetória cinematográfica – filmografia de Julio Medem 
 

Desde os anos 70, Julio Medem já fazia cinema e participava de festivais por toda 

Europa com seus curtas em Super-8. El ciego (1974), El jueves pasado (1977), Fideos 

(1979), Si yo fuera un poeta... (1981) e Teatro en Soria (1982) são alguns desses 

trabalhos, que lhe deram visibilidade para filmar seu primeiro curta em 35mm, Patas en 

la cabeza, de 1985. A história de um amor platônico dá vazão a uma curiosa relação 

entre o protagonista e a garota que envia seus recados apaixonados. As marcas do que 

viria a ser o cinema de Medem já estão presentes aqui, como a montagem muito bem 

calculada, escala de planos e travellings sempre à serviço da criação de um clima onde o 

mundo interior dos personagens é o que desenvolve o tema do amor como motor vital. 

Já nesse curta o diretor de fotografia Gonzalo F. Berridi faz parceria com o diretor, 

parceria esta que continuará em outros dois longas de Medem. 

 

Dois anos depois, o cineasta lança seu segundo curta em 35mm, Las seis en punta 

(1987), uma anedota com toques surrealistas que tem lugar na celebração do aniversário 

de uma jovem com um garoto, seu vizinho. Neste filme, Medem desenvolve seus 

diálogos cheios de metáfora e o uso da música como elemento de criação de tensão. 

Alberto Iglesias aparece aqui pela primeira vez e não deixaria de trabalhar com Julio 

Medem até o seu sexto longa, Lucía y el Sexo, de 2001. O garoto que atua no filme, 

Eneko Irízar, mais tarde será visto em La Ardilla Roja, de 1993. 

 

Las seis en punta chamou a atenção de Elías Querejeta, um dos mais influentes 

produtores do cinema espanhol de então, tendo produzido filmes de Carlos Saura, 

Victor Erice e Montxo Armendáriz, que convidou Medem, em 1998, para fazer parte do 

projeto Siete Huellas Siete. Tratava-se de uma série de médias-metragens dirigidos 

pelos novos cineastas do panorama nacional, e Medem ficou a cargo do filme Martín, 

sobre um garoto que, no verão madrileno, passa por estranhas situações após a chegada 

de uma mulher à cidade. Por ter tido algumas desavenças com o produtor, Medem foi 

obrigado a dividir os créditos do roteiro com Juan Manuel Chumilla, que o ajudou a 



 50

tornar a história mais ao gosto de Querejeta. Ainda assim, Martín contém muitos 

elementos do cinema de Medem, com destaque para a escala de planos que tem relação 

direta com o interior dos personagens. O ator que interpreta Martín, Miguel Ángel 

García Fuentes, mais tarde trabalharia com Julio Medem em Vacas, como o personagem 

Peru. 

 

Após conseguir visibilidade e ter chamado atenção principalmente pelo fato de, em sua 

carreira de filmes curtos, ter apresentado marcas estilísticas evidentes, Julio Medem 

estreou em longas em 1991, com o filme Vacas. Desde então, nos anos 1990 e 2000, o 

cineasta vem trabalhando em função dos mesmos temas e modos de narrativa, mas 

sempre a partir de diferentes histórias. No início dos anos 2000, Medem passou a ser 

convidado para festivais de cinema e para programas de publicidade que envolviam o 

cinema, apresentando outros pequenos trabalhos (curtas, em geral), que acabavam por 

mostrar outras facetas da sua autoria, mesmo em filmes mais despretensiosos.43 

 

Para este trabalho, serão considerados para análise somente os primeiros cinco longas-

metragens de ficção de Julio Medem, de Vacas a Lucía y el Sexo, excluindo o 

documentário La Pelota Vasca, de 2003, e o seu último longa de ficção lançado em 

2007, Caótica Ana, que não teve distribuição comercial no Brasil. Já que este trabalho 

se propõe a analisar as marcas de autoria de Julio Medem, a fim de identificá-las e 

explicar seus modos de funcionamento interno, não será feita uma análise de cada um 

dos filmes separadamente. Nesse caso, faz-se necessária uma apresentação dos longas 

escolhidos para o corpus de análise, para orientar a leitura do capítulo seguinte, no qual 

as análises tomarão corpo. 

 

                                                 
43 Em 2001, pouco antes de lançar Lucía y el Sexo, Medem gravou um curta em digital para o 
“notodofilmfestival”, um festival de filmes curtos pela Internet bastante famoso na Espanha, para o qual 
foi convidado. Clecla é a amiga imaginária de Alicia, que, no vídeo, a apresenta para o público. Alicia é 
filha do primeiro casamento de Julio Medem e tem síndrome de down, o que torna o pequeno filme, 
apesar de simples em sua estrutura narrativa, bastante comovente. Em 2007, o diretor viria a filmar sua 
filha novamente, dessa vez Ana, fruto do segundo casamento. En las ramas de Ana fez parte do projeto 
“Nature Movies”, promovido pela Nokia e pela revista espanhola de cinema Fotogramas. Foram 
convidados cinco novos cineastas espanhóis (Isabel Coixet, Nacho Vigalondo, Daniel Sánchez Arévalo, 
Borja Cobeaga e Julio Medem) para gravar pequenos filmes em defesa do meio ambiente, e para 
incentivar outras pessoas a fazê-lo. No filme de Medem, sua filha Ana, então com quatro anos, fala sobre 
uma amiga, a fada Itzíar, num lugar todo envolto por árvores, num modo de filmar bastante similar à 
Clecla. 
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2.2.1 – Vacas (Vacas, 1992) 
 

Esto es muy importante. Esto es importantísimo.  

Nunca os olvidáis de esto. 

 

Ao longo de três gerações, duas famílias de um pequeno vale guipuzcoano44 (os Irigibel 

e os Mendiluze) mantêm relações tortuosas, marcadas pela violência, uma odiosa 

rivalidade e as paixões mais viscerais. A conturbada relação entre os Irigibel e os 

Mendiluze é contada a partir de um clima onírico e fantástico, onde o universo interior 

dos personagens é o que interessa na abordagem do cineasta. A narrativa de Vacas 

abarca os sessenta anos que separam uma trincheira da Segunda Guerra Carlista, em 

1875, do começo da Guerra Civil Espanhola no verão de 1936. O longa está composto 

por quatro épocas ou contos com estruturas independentes, mas que têm continuidade 

entre si: El aizkolari
45

 cobarde (O aizkolari covarde), em 1875, Las hachas (Os 

machados), em 1905, El agujero encendido (O buraco aceso), em 1915, e Guerra en el 

bosque (Guerra no bosque), em 1936. Durante esse tempo se sucedem três gerações de 

vacas – a Txargorri, a Pupille e a Blanca – e de homens. 

 

No primeiro conto, numa trincheira da frente carlista de Bizkaia, em 1875, o aizkolari 

Manuel Irigibel (Txema Blasco), um herói popular nesse esporte basco de corte de 

troncos, em pânico e incapaz de lutar, mancha a própria cabeça com o sangue de 

Carmelo Mendiluze (Kándido Uranga), seu vizinho que morre ao seu lado, e se faz de 

morto, conseguindo salvar a vida ante a presença muda de uma vaca. Trinta anos 

depois, no conto de 1905, encontramos ao velho Manuel na sua casa, com suas três 

netas, pintando estranhos quadros de vacas. Com ele vivem também seu filho Ignácio 

(Carmelo Gómez) e sua nora Madalen (Klara Badiola), pais das três meninas. Por não 

ter vencido a experiência traumática de sua covardia na guerra, Manuel passou para o 

que chama de uma imaginária linha que o situa entre a vida e a morte, num mundo 

surreal com coordenadas diferentes da do resto dos personagens. Só sua neta Cristina 

(Ane Sánchez), de seis anos, é sua cúmplice secreta, está sempre ao lado do avô e o 

                                                 
44 Guipúzcoa é uma província espanhola da comunidade autônoma do País Basco, e sua capital é San 
Sebastián. 
45 Esportista que pratica um dos esportes rurais bascos mais populares, que é o corte de troncos com 
machados. “Aizkolari” significa “pessoa que maneja ou trabalha com um machado” e o esporte dos 
aizkolaris se chama aizkol jokoa (jogo do machado) ou aizkolaritza. 
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acompanha nas suas caminhadas e aventuras pelos bosques. Enquanto isso, no vale, tem 

lugar a relação de amor entre Catalina Mendiluze (Ana Torrent) e Ignacio Irigibel, além 

da rivalidade no esporte do machado entre este e o irmão de Catalina, o instável Juan 

(Kándido Uranga), que apresenta claros distúrbios de humor.  

 

No conto seguinte, El agujero encendido, na casa dos Mendiluze aparece Peru (Miguel 

Angel García Fuentes), um menino que também é neto de Manuel, já que é o filho 

ilegítimo de Ignacio Irigibel e Catalina Mendiluze. Em 1915, quando seus dois netos, 

Cristina (Emma Suárez) e Peru, têm 16 e 10 anos respectivamente, Manuel os envolve 

na sua teia de loucura, da qual os dois são fiéis cúmplices. Na medida em que Cristina e 

Peru desenvolvem uma relação afetiva cada vez mais forte, Manuel caminha em direção 

à própria morte, como se livrando da loucura que lhe foi companheira desde que 

covardemente se fingiu de morto para escapar da guerra. 

 

O último conto, Guerra en el bosque, começa a fechar o ciclo. O reencontro de Peru 

(Carmelo Gómez) e Cristina, já adultos, é o fim de uma história de rivalidades e de 

mentes perturbadas, quando, em conseqüência do romance e da fuga de Peru e Cristina, 

as duas famílias se unem harmoniosamente, ainda que haja um certo estranhamento pelo 

fato de ambos serem filhos do mesmo pai. O casal parte para um lugar onde não há 

guerras, prometendo amor eterno e encerrando a história de desavenças entre as duas 

famílias. Vacas se encerra no mesmo agujero encendido que deu vazão à loucura de 

Manuel, que na verdade foi o seu porto seguro durante toda a vida. 

 

O roteiro de Vacas foi escrito a quatro mãos. A ideia original do argumento é de Julio 

Medem, que o estava escrevendo ao mesmo tempo em que escrevia o roteiro do que 

viria a ser o seu segundo filme, La Ardilla Roja. Em crise de criatividade e não mais 

acreditando nem em um projeto e nem em outro, Medem convidou o roteirista Michel 

Gaztambide para ajudá-lo a encontrar uma saída para a história. Essa foi a única vez, em 

sua carreira de longas, que Medem dividiu os créditos do roteiro. 

 

O elenco de Vacas conta com quatro atores que seguiriam trabalhando com Julio 

Medem por pelo menos mais dois filmes: Carmelo Gómez, Emma Suaréz, Txema 

Blasco e Karra Elejalde. Como um dos recursos narrativos, Medem utilizou os mesmos 

atores para interpretar os mesmos personagens em diferentes gerações. Desse modo, 
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Carmelo Gómez interpreta Manuel, Ignácio e Peru, enquanto Kándido Uranga interpreta 

Carmelo e Juan, e Karra Elejalde interpreta Ilegorri (amigo das duas famílias que 

organiza as disputas de cortes de troncos) e Lucas, o seu filho anos mais tarde. As 

filmagens de Vacas tiveram lugar em Valle de Baztán e Señorío de Bertiz (Navarra) e o 

filme estreou em fevereiro de 1992 na Espanha. 

 

 

2.2.2 – La Ardilla Roja (O Esquilo Vermelho, 1993) 
 

Aquí todo es mentira. 

 

Jota (Nancho Novo) é um músico que, logo no início do filme, tenta se suicidar por ter 

sido abandonado pela namorada Eli (Susana García). Revoltado consigo mesmo por não 

conseguir se atirar nas pedras de uma praia em San Sebastián, é interrompido por uma 

moto que se choca contra a balaustrada. Ao tentar ajudar o motoqueiro que caiu na 

areia, Jota descobre ser este uma mulher (Emma Suárez), que, com a queda, apresenta 

perda de memória. Num senso de oportunidade, o músico vê ali a chance de re-esculpir 

a sua amada Eli e encontra a possibilidade de voltar à vida, de ter alguém por quem 

viver. Jota coloca-lhe o nome de Lisa, lhe diz que são namorados, que vivem juntos há 

quatro anos, e a leva para um acampamento chamado “La Ardilla Roja”, com a desculpa 

de que Lisa precisa de um lugar tranquilo para recuperar a memória. 

 

Ao chegar ao camping, Jota tem a oportunidade de viver a vida que planejou viver com 

Eli antes que ela o abandonasse. Em paralelo, Lisa começa a mostrar algumas facetas da 

sua personalidade, dando dicas de quem era antes da sua suposta amnésia, ao mesmo 

tempo em que dá sinais de que sabe mais do que diz saber. No camping, Jota e Lisa 

passam a se relacionar com uma família que também acampa no mesmo local, e essa 

relação acaba por dar vazão às personalidades tanto de um como de outro. Aos poucos 

se pode perceber que Lisa não está amnésica, e uma montagem paralela cheia de 

metáforas e associações informa ao espectador que Lisa na verdade é Sofia, e que está 

fugindo do seu marido Félix (Carmelo Gómez), que a perseguia no dia do acidente. 
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No camping, por esforço (muitas vezes inútil) de Jota, ninguém sabe que Lisa está 

amnésica, mas um anúncio na rádio, através do qual Felix diz estar em busca de sua 

mulher Sofia, faz que os moradores do camping fiquem alertas quanto ao fato de aquele 

casal ter um comportamento estranho. De qualquer modo, Jota e seu senso de 

oportunidade e de improviso, consegue tirar os dois de situações de desconfiança, mas 

não impede que Felix consiga chegar até o camping e encontrar Sofia. Em meio a isso, 

Jota começa a se questionar sobre a veracidade do que diz Lisa/Sofia, já que ela age 

sempre de modo dissimulado e nunca deixa claro se está falando ou não a verdade. O 

envolvimento entre Jota e Sofia se dá a partir da desconfiança e, ao mesmo tempo, da 

necessidade que têm de amar e do desespero por fugir de um passado infeliz. 

 

O nome do filme é a metáfora que Julio Medem estabelece para Sofia. Segundo o 

discurso do filme, os esquilos são cheios de artimanhas, dissimulados, planejam sempre 

muitos planos estratégicos às costas dos homens, e têm um senso de oportunidade 

bastante aguçado. Em La Ardilla Roja, os esquilos nunca aparecem, mas somente 

através de planos subjetivos, numa montagem que os associa diretamente à Sofia, à 

natureza do seu comportamento. Os esquilos também estão presentes em todo o filme, 

de modo literal e metafórico – inclusive o nome do camping é o mesmo nome do filme, 

e quando os conflitos do filme se resolvem, o esquilo aparece na frente da câmera pela 

primeira vez e a música dos créditos também se refere a ele. Mais uma vez Julio Medem 

se utiliza de metáforas com animais para estabelecer um modo de contar suas histórias – 

algo que acontecerá em toda a sua obra. 

 

Ao final de La Ardilla Roja, quando as mentiras de Jota e Sofia são descobertas tanto 

entre eles como pelo público, Jota se encontra muito apaixonado por Sofia e vai em sua 

busca. O filme tem, por assim dizer, uma mensagem otimista com relação ao amor, ao 

falar da natureza deste e da solidão de forma honesta e comovente. Apesar das mentiras, 

dos fantasmas do passado, do medo da solidão, um novo amor pode nascer justamente a 

partir de tudo isso. É como se, ao final do filme, Jota e Sofia finalmente tivessem se 

conhecido de verdade, a partir do seu reencontro. E o reencontro, a oportunidade de 

começar de novo a partir de um outro lugar, é onde Julio Medem quer chegar. Esse tema 

virá a se repetir nos seus próximos filmes. 
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La Ardilla Roja tem basicamente o mesmo elenco de Vacas, com exceção das crianças. 

Apesar de a garota Ane Sánchez também fazer parte do elenco, há mais duas crianças 

em La Ardilla Roja, sendo que Eneko Irízar já havia trabalhado com Medem no curta 

Las seis en punta. O resto da equipe permanece praticamente a mesma, com a 

importante exceção do diretor de fotografia. Sai Carles Gusi e entra Gonzalo F. Berridi, 

que trabalharia novamente com Medem em Los Amantes del Círculo Polar. Carles Gusi 

trabalharia ainda como segundo operador de câmera em Tierra, tendo sido os dois 

importantes colaboradores de Medem. Este segundo filme foi filmado em San 

Sebastián, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Usanos, Valsaín, El Pardo 

e Madri, e estreou na Espanha em abril de 1993. 

 

 

2.2.3 – Tierra (Terra, 1996) 
La muerte no es nada. 

 

 

Após sair de uma clínica psiquiátrica, Angel (Carmelo Gómez) é levado a uma pequena 

cidade vinícola com a incumbência de acabar com uma praga de insetos que assola a 

região, deixando os vinhos com sabor de terra. Chegando lá, Angel conhece os 

moradores da região e acaba se envolvendo com duas mulheres totalmente opostas: 

Ângela (Emma Suárez), casada e muito tímida e recatada, e Mari (Silke), uma jovem 

que é “puro sexo”, como ela mesma se define. Tierra seria uma típica história de um 

triângulo amoroso se não fosse o fato de Angel se definir como meio vivo e meio morto, 

metade homem e metade anjo. Envolver-se com essas duas mulheres vai tornar mais 

complicada a tentativa de Ángel de se separar do seu anjo, da sua metade morta, que 

desde sempre lhe diz o que fazer, que controla sua vida, e do qual, agora, quer ser 

independente. Ao chegar à região vinícola, o verdadeiro objetivo de Angel é livrar-se do 

seu anjo, que conversa com ele e sempre lhe diz o que deve fazer. O conflito entre 

Angel e o seu “eu cósmico” é o que conduz a narrativa de Tierra, colocando Angel em 

oposição ao seu anjo a partir das suas relações com as pessoas da cidade. O filme se 

estrutura a partir dessa viagem interior de Angel, criando uma atmosfera muitas vezes 

fantástica, com referências à física quântica e ao mundo dos sonhos, tudo ao mesmo 

tempo. 
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O terceiro longa-metragem de Julio Medem, pode-se dizer, é o seu mais filosófico. 

Como em todos os outros, as histórias de amor são um caminho para abordar questões 

mais específicas, e no caso de Tierra, a história de um homem perdido dentro da sua 

própria consciência é um modo de fazer reflexões metafísicas como o que é o real, o 

natural, qual o papel do homem no universo, sua pequenez diante dele, de que modo os 

elementos do universo se relacionam. Além disso, está clara a intenção de colocar em 

primeiro plano as angústias de Angel enquanto ser humano perdido no mundo, sozinho. 

Mas que qualquer outro personagem de Medem, Angel é um ser solitário e que busca, 

diante das suas dualidades, um equilíbrio e um pouco de paz. 

 

A ideia original de Tierra veio de um roteiro chamado Mari en la tierra, centrado 

principalmente na personagem de Mari. Por não ter rendido muito, Tierra surgiu com 

ênfase em Angel e em suas dualidades, sua tentativa de livrar-se do seu anjo e ir em 

busca de si mesmo. Esse terceiro longa de Julio Medem mantém o elenco dos seus 

filmes anteriores quase intacto. Estão lá Emma Suárez, Carmelo Gómez, Nancho Novo, 

Karra Elejalde e Txema Blasco. Neste filme, Carles Gusi, diretor de fotografia de 

Vacas, trabalhou como assistente da fotografia de Javier Aguirresarobe. O resto da 

equipe sofreu poucas modificações. Tierra teve locações em Cariñena, Cosuenda, 

Paniza e Calatayud (Zaragoza), Funes (Navarra), Peñíscola (Castellón), e estreou na 

Espanha em maio de 1996. 

 

 

2.2.4 – Los Amantes del Círculo Polar (Os Amantes do Círculo Polar, 1998) 
 

La casualidad que estábamos esperando. 

 

Se todos os filmes de Julio Medem falam, de um modo ou de outro, das coincidências 

que fazem parte da vida e que determinam o destino, Los Amantes del Círculo Polar é o 

primeiro que faz disso o seu tema principal. Conta a história do nascimento do amor 

entre Ana (Sara Valiente) e Otto (Peru Medem), duas crianças que se afeiçoam a partir 

do reflexo do amor que têm pelo pai e pela mãe, respectivamente. Um amor que, então, 

era somente um substituto para a perda, se torna a razão pela qual viver anos depois. 
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Ana (Kristel Díaz) e Otto (Víctor Hugo Oliveira) crescem juntos, vivem como irmãos, e 

conhecem o amor e o sexo um no outro, sob o mesmo teto. Mas a repentina morte da 

mãe de Otto (Fele Martínez), pela qual ele se culpa de forma violenta, acaba por afastá-

lo de Ana (Najwa Nimri). Após tentar se matar sem sucesso, ele abandona a família e 

vai viver em algum lugar longe de tudo, em busca de parte da sua história que está nas 

origens do seu nome. 

 

A história é dividida em capítulos que indicam o ponto de vista a ser privilegiado e se 

alternam entre Ana e Otto. Acompanha-se a mesma história sob estes dois diferentes 

olhares, até que eles se encontram novamente, num acontecimento fatal. Enquanto Ana 

tenta viver em paz após a partida de Otto, e este atrás de paz de espírito, os dois 

começam a buscar um pelo outro, mesmo que as incessantes coincidências e armadilhas 

do acaso continuem adiando o seu reencontro. Após uma série de acontecimentos, Ana 

vai parar na Finlândia, exatamente na linha do Círculo Polar Ártico, símbolo do amor 

eterno que ela e Otto, quando adolescentes, construíram. Ou como explicita uma cena 

do filme, a “Fin-Lândia”, a terra onde as coisas têm seu fim. E mesmo depois de anos 

esperando pelo reencontro, os dois amantes, ao se reencontrar, têm um final trágico. 

Ana, ao pensar que Otto havia morrido num acidente do avião que pilotava a caminho 

da Finlândia, atravessa a rua, desesperada, e acaba atropelada por um ônibus vermelho. 

Los Amantes tem dois finais possíveis, o “verdadeiro”, que é a morte de Ana, e o 

“desejado” por ela, o seu reencontro com Otto tantos anos depois. 

 

Provavelmente este é o filme mais triste e pessimista de Medem, que anteriormente 

falava de amor a partir de reencontros esperançosos. Neste filme, o reencontro, de tão 

desejado, é impossível, e todas as causalidades da vida só fizeram afastar Ana e Otto um 

do outro. O próprio Julio Medem entrou em depressão por causa do modo como definiu 

sua personagem e declarou muitas vezes46 que seu filme seguinte, Lucía y el Sexo, seria 

um modo de dar uma segunda chance à felicidade de Ana. Neste quarto filme, Medem 

fez notáveis mudanças no elenco. Dos antigos colaboradores, o único que persistiu foi 

Nancho Novo, sendo este seu terceiro e último filme com o cineasta. Por outro lado, a 

protagonista do filme, Nawja Nimri, aqui pela primeira vez dirigida por Medem, 

trabalharia outra vez mais com ele em Lucía y el Sexo. Diferente do que fez em Vacas, 

                                                 
46 Ver Memória de Lucía y el Sexo, disponível em 
http://www.juliomedem.org/miscelanea/archivo/Files/Memoria_Lucia.pdf  
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aqui Medem contratou um ator diferente para cada fase de um mesmo personagem, e 

para isso foram designadas três atrizes para Ana e três atores para Otto. Los Amantes del 

Círculo Polar foi filmado em Madrid e Helsinki, Lohja e Rovainiemi (Finlândia), e foi 

lançado na Espanha em agosto de 1998. 

 

 

2.2.5 – Lucía y el Sexo (Lúcia e o Sexo, 2001) 
 

Un cuento lleno de ventajas. 

 

Após uma briga com seu namorado Lorenzo (Tristán Ulloa), Lucía (Paz Veja) recebe 

um telefonema avisando que ele acaba de sofrer um acidente de carro. Por não escutar a 

notícias até o final, Lucía pensa que o namorado se suicidou e, desesperada, foge para a 

paradisíaca ilha de Formentera, onde Lorenzo teria vivido uma one night stand com 

uma valenciana há alguns anos. Nesta ilha, Lucía parte para uma viagem particular na 

qual tenta se reencontrar, ao mesmo tempo em que lida com a perda do seu amor. Mas 

lá ela conhecerá pessoas que já tinham uma profunda ligação com a sua vida, e ela o 

descobrirá de forma bastante inusitada. A trajetória de Lucía é o primeiro eixo narrativo 

do filme, que se estabelece no tempo presente, enquanto, logo depois, a partir de 

flashbacks, entra o segundo eixo, o de Lorenzo, no passado, que se mescla com o de 

Lucía. 

 

Lorenzo é um escritor com quem Lucía vive há seis anos. Atormentado pela história que 

está escrevendo para o seu segundo romance, ele embarca numa viagem imersa em 

lembranças do passado, onde o sexo determinou todas as coisas que vieram depois. O 

filme mostra a vida de Lorenzo desde que Lucía declarou seu amor por ele e começaram 

a viver juntos. Porém, no momento em que Lorenzo entra em crise durante a escrita do 

seu novo romance, sua relação com Lucía, antes cheia de felicidade e de sexo com 

amor, é profundamente afetada. Ao descobrir que, quatro anos antes, na ilha de 

Formentera, Lorenzo engravidou a valenciana com quem esteve naquela noite, ele sai 

em busca mais da sua identidade paterna que da sua filha, a pequena Luna (Silvia 

Llanos). Ao encontrá-la, encontra também a Belén (Elena Anaya), babá de Luna, que 

desperta em Lorenzo uma sexualidade diferente da despertada por Lucía, mas que lhe 
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serve mais como material para seu novo romance que para sua “vida real”. Após ser 

indiretamente responsável pela morte de Luna, a verdadeira crise de Lorenzo toma 

lugar, e é quando, na narrativa, a sua história se cruza com o começo do filme, quando 

da sua briga definitiva com Lucía e do seu acidente de carro. 

 

O que liga todos esses conflitos é a personagem Elena (Najwa Nimri), mãe de Luna, 

dona da pousada onde Lucía se hospeda na ilha, para fugir da dor da suposta morte de 

Lorenzo. Para lá também fugiu Elena, após a morte violenta de sua filha, e também para 

tentar superar sua dor. A vida solitária de Elena acaba sendo confortante para Lucía, e 

as duas passam a compartilhar pequenas coisas das suas vidas, encontrando colo uma na 

outra. Tentando de algum modo consolar Elena pela perda de Luna, por algum tempo 

Lorenzo se comunicava com ela via Internet, sem se identificar, e lhe escrevia um conto 

especialmente escrito para ela, “um conto cheio de vantagens”. Nele, a principal 

vantagem é que, uma vez terminado o conto, ele não termina, mas cai por um buraco e 

reaparece na metade da história, para começar a contá-la outra vez, para dar a ela uma 

segunda chance. A partir daí, se pode dar um novo rumo à história. 

 

Nesta ilha, Lucía também entra em contato com um homem, Carlos (Daniel Freyre), que 

lhe desperta outro tipo de sexualidade, e que, indiretamente, também está ligado à sua 

história com Lorenzo – que ela viria a entender logo depois. Aos poucos Elena percebe 

que o namorado morto de Lucía é o pai de sua filha morta, e a série de coincidências 

que permeia todo o filme culmina no bonito reencontro entre Elena e Lorenzo, e entre 

este e Lucía. 

 

Lucía y el Sexo pode ser definido como um filme sobre segundas chances. Após o 

trágico final de Ana em Los Amantes del Círculo Polar, seu filme anterior, Julio 

Medem foi para a ilha de Formentera com a ideia de escrever uma história de segunda 

chance para Ana, que lhe fizesse ter um final mais esperançoso. Do tempo que passou 

em Formentera, surgiu o roteiro de “Lucía, un rayo de sol”, que contava, na verdade, o 

primeiro eixo narrativo do filme, que se situa no presente. Ao retornar a Madri, Medem 

sentiu a necessidade de construir uma história que falasse sobre o passado de Lucía, e 

que levou o nome de “El Sexo, antes del sol”, que primeiro foi escrito em forma de 

romance. A adaptação dessa outra parte da história para roteiro e a mescla dela com a 

primeira parte, a do presente, foi a mais longa que o diretor já teve, mas ajudou a definir 
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muito precisamente a importância do passado e do amor feliz entre Lucía e Lorenzo. E a 

representação desse amor se deu através do sexo, da intimidade e felicidade do sexo 

com amor. Desse modo, as duas ideias de roteiro se fundiram em uma só história, 

“Lucía y el Sexo”, que resultou numa narrativa bastante fragmentada, seguindo a 

tendência do longa anterior de Julio Medem. Também foi seu filme que explorou mais 

explicitamente, em termos de imagem, a questão do sexo – presente em todos os seus 

filmes anteriores. Medem chegou a gravar cenas de penetração com atores pornô e 

cogitou usá-las na montagem final, mas acabou achando que fugia da proposta do filme, 

que não era chamar atenção para o sexo em si, mas para a sua importância na relação 

daquele casal. 

 

Lucía y el Sexo foi o primeiro filme espanhol rodado totalmente em digital HD, e a 

segunda experiência do tipo na Europa. O elenco sofreu muitas transformações, 

mantendo apenas Najwa Nimri de trabalhos anteriores. Porém a equipe técnica se 

manteve praticamente a mesma, com a exceção da direção de fotografia, que, como de 

costume, muda a cada novo filme. O longa teve locações em Madri e na ilha de 

Formentera, e estreou na Espanha em agosto de 2001. 

 

 
*** 

 
 
Em 2007, Julio Medem lançou Caótica Ana, filme gravado em homenagem a sua irmã 

Ana, artista plástica que morreu num acidente de carro a caminho de uma exposição de 

sua autoria. Assim como a Ana Medem, a Ana do filme também é uma artista plástica e 

vive uma estranha experiência de hipnose que lhe leva de volta a muitas vidas passadas. 

Em cada uma delas, Ana morre de um modo trágico e inesperado, e sempre jovem, o 

que a faz procurar entender essa constante em suas vidas e preparar-se para a sua vida 

naquele momento. Caótica Ana foi uma grande decepção para os admiradores de Julio 

Medem, principalmente para a crítica, já que o diretor parece haver alcançado um nível 

de sofisticação na sua narrativa que já não era tão bem aceito. Desse modo, seu sexto 

longa de ficção foi um fracasso de público. Porém Caótica Ana, apesar dos seus 

inúmeros problemas, apresenta bem claramente algumas das marcas de autoria de Julio 

Medem, tais como histórias de amor pautadas nas casualidades, metáforas e 

simbolismos que caracterizam seus personagens e tramas, uso bastante expressivo da 
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trilha sonora e os labirintos da mente humana, entre outros. O longa foi gravado em 

Madri, Fuerteventura e Ibiza (Espanha), Nova York e Arizona (EUA), e estreou na 

Espanha em março de 2007. 

 

Seu novo filme, Room in Rome, tem estreia prevista para 2009, e conta a história de 

duas mulheres – uma espanhola e uma russa – que se conhecem em Roma e que se 

relacionam durante uma noite, que é o espaço de tempo da narrativa. Mais uma vez o 

diretor trabalhou com HD digital e com as atrizes Nawja Nimri e Elena Anaya, agora 

como protagonista. É a primeira vez que Medem gravou um filme falado em inglês. 

 

Com uma filmografia composta por oito longas-metragens (sete de ficção e um de 

documentário), considera-se que Julio Medem tem uma obra consolidada para que, a 

partir dela, seja possível identificar suas recorrências de tema e de estilo. Considera-se 

que seus cinco primeiros filmes de ficção dão conta de reunir e exemplificar essas 

marcas de autoria, sendo material suficiente para que seja feita uma análise da obra do 

cineasta, à luz dos pressupostos teóricos anteriormente apresentados. 
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3 – UM CINEMA DE POESIA 
 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o cinema de Julio Medem tem um programa de 

efeitos poéticos muito forte, que enfatiza a abordagem de temas como o amor, a morte, 

a circularidade da vida e os labirintos da mente humana. Em todos esses filmes, o 

diretor parte de particulares histórias de amor para abordar uma relação de ódio e 

rivalidade entre duas famílias, que atravessa gerações (Vacas), a natureza do amor e da 

ilusão, da necessidade de amar e do medo da solidão (La Ardilla Roja), uma tentativa 

desesperada de encontrar a si mesmo (Tierra), a eternidade do amor a partir dos acasos 

da vida (Los Amantes del Círculo Polar) e a chance de começar tudo de novo (Lucía y 

el Sexo). Todos os recursos fílmicos usados por Medem em sua obra trabalham no 

sentido de estabelecer esse universo ficcional poético, onde os personagens se baseiam 

numa construção narrativa abstrata, com diálogos não-realistas e que são envolvidos em 

conflitos que dão margem à esse universo de poesia. Medem, ao tratar dos seus temas, 

estabelece um clima muitas vezes onírico, outras até fantástico, oferecendo ao 

espectador uma obra que se apresenta cheia de subjetividades. Todos os longas de 

Medem analisados neste trabalho privilegiam um discurso sentimental e emocional em 

sua narrativa, intimamente ligado ao seu programa poético. 

 

Em toda a obra de Julio Medem conta-se a história de um ou mais personagens que 

precisam fugir (fisicamente) para outro lugar porque precisam fugir (psicologicamente) 

do próprio passado, de algo do passado que lhes obceca. Após essa fuga, o mundo 

interno, o universo particular dos personagens é o que move o enredo, e para isso o 

diretor se aproxima bastante dos seus personagens e os constrói através de metáforas, 

principalmente relacionadas à natureza – pois, nestes filmes, é somente quando em 

contato com ela que os personagens conseguem se aproximar de si mesmos. A escala de 

planos, que alterna bastante entre planos gerais das paisagens naturais e primeiros 

planos dos rostos dos personagens, ajuda nessa construção narrativa, como também o 

estabelecimento dos pontos-de-vista e vozes narrativas. Nos desdobramentos internos 

dos seus temas mais específicos, Medem cria um programa poético sempre a serviço de 

um conjunto de efeitos emocionais diretamente relacionados à ideia de esperança, de 

uma nova chance. Partindo de histórias de amor, muitas vezes amores proibidos ou 

inusitados, Medem estabelece nos seus filmes resoluções de conflitos que partem de um 
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universo de coincidências e ciclos ininterruptos, versando sempre sobre novas 

oportunidades de começar de novo. 

 

Em seus três primeiros filmes (Vacas, La Ardilla Roja e Tierra), o cineasta privilegiou 

uma narrativa em montagem linear, o que viria a mudar nos dois filmes seguintes, Los 

Amantes del Círculo Polar e Lucía y el Sexo. Bastante comprometido com o mundo 

particular dos seus personagens, a estrutura temporal e rítmica dos filmes de Medem 

obedecem sempre às leis internas desses personagens, refletindo seus estados de ânimo 

e, principalmente, seus modos de ver o mundo. Nos três primeiros filmes, 

acompanhamos a trajetória dos personagens linearmente, e as elipses e repetições 

acompanham diretamente as suas consciências. Medem brinca com o tempo a partir 

dessa premissa, e todos os deslocamentos de tempo são construídos pelos próprios 

personagens. Um exemplo típico é a apresentação de Mari, em Tierra, quando Medem 

monta duas sequências que aconteceram em momentos diferentes, mas nas quais as 

ações se repetem. Também em Los Amantes del Círculo Polar, na sequência em que 

Ana e Otto estão dentro do carro, ainda crianças, quando a mãe de Ana dá um freio 

brusco e os dois são empurrados para frente. Quando voltam para trás, já são 

adolescentes.  

 

O recurso da repetição aparecerá em toda a obra de Medem, principalmente nos 

diálogos. Ajudando na ambientação onírica e no clima muitas vezes tenso dos seus 

filmes, assim como na caracterização dos seus personagens, Julio Medem vai usar os 

mesmos diálogos em diferentes situações ao longo de um filme, atribuindo a eles 

sentidos completamente distintos. Isso acontece em Vacas, acontece bastante em La 

Ardilla Roja, e voltaria acontecer em Los Amantes del Círculo Polar. Deslocar os 

diálogos no tempo é mais um recurso que Medem utiliza para solicitar esse universo de 

sonho, de fantasia, já que as típicas características do sonho (relacionar eventos e 

pessoas não comumente relacionados, diálogos que aparentemente não têm nada a ver 

com a ação, desencadeamento ilógico entre as ações etc) são inseridas nos seus enredos 

e ambientam os conflitos dos seus personagens. 

 

Nos últimos dois filmes, o diretor vai fragmentar suas narrativas para transmitir ao 

espectador a sensação de confusão e até mesmo de desamparo dos seus personagens. 

Los Amantes del Círculo Polar, como veremos em detalhes mais adiante, tem uma 
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estrutura de montagem totalmente pautada na circularidade e na alternância declarada 

entre dois pontos-de-vista, e isso permitiu que o diretor brincasse com o tempo de forma 

bastante sofisticada. Sofisticação essa que manteve em Lucía y el Sexo, filme no qual a 

fragmentação da narrativa chega a um nível máximo em sua obra e o tempo está em 

pedaços. Porém, como é comum no seu cinema, a montagem e a manipulação do tempo 

servem para construir o eixo narrativo dos personagens e aproximá-los do espectador, a 

fim de apelar para a sua sensorialidade e emoção. Desse modo, seus filmes causam 

sensações como comoção, compadecimento, tensão, agonia, convocando uma atmosfera 

agressiva e, ao mesmo tempo, melancólica, com pitadas de esperança e otimismo. 

 

Outro traço fundamental para a compreensão do cinema de Julio Medem é o contraste 

que há entre a simplicidade das histórias que conta e o modo como elas são contadas. 

Vacas, por exemplo, nada mais é que a história de duas famílias vizinhas e rivais de 

uma região rural, que se passa em meio a duas guerras, porém a abordagem poética e 

sentimental que Medem dá a essa história banal é o que faz que seu cinema tenha uma 

unidade de estilo e de linguagem facilmente reconhecidas pelo espectador – uma vez 

que essa estratégia de efeito se repetirá em todos os seus longas posteriores. Investir no 

intimismo dos seus personagens, privilegiar seus pontos de vista, enfatizá-los com 

precisos movimentos de câmera e com uma escala de planos bastante expressivos, faz 

que histórias que poderiam ser meros contos de amor banais sejam sofisticadas. 

Sequências que normalmente pediriam uma montagem mais acelerada ou uma trilha 

sonora mais redundante, por exemplo, são trocadas por um ritmo mais lento e uma trilha 

não muito intuitiva, estabelecendo uma relação de contraste entre narração e narrativa, e 

oferecendo ao espectador um diferente nível de tensão emocional. Não é exatamente o 

enredo do filme que chama atenção, mas o modo como ele é construído dentro do seu 

universo particular. 

 

Até o momento, procurou-se estabelecer, em linhas gerais, alguns dos elementos 

básicos para se compreender o cinema de Julio Medem a partir de seus primeiros 

longas-metragens de ficção. Nas páginas seguintes será feito um esforço de delimitar 

algumas características que fazem desta obra cinematográfica uma expressão de autoria, 

a fim de construir um retrato possível das marcas autorais de Medem e o modo como 

elas funcionam internamente, dando essa sensação de unidade e estilo à sua obra.  
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3.1 – Labirintos da mente humana – os personagens 
 

Os personagens dos filmes de Julio Medem têm uma série de particularidades em 

comum, a começar pelo fato de que a motivação do conflito de todos eles está na fuga. 

Em geral, fuga de um passado que eles querem esquecer, do qual querem se libertar, 

pelo qual são obcecados. Fogem para tentar uma segunda chance, sempre a partir de um 

encontro ou reencontro com outro personagem. São os protagonistas que apresentam 

essas características, mas os personagens secundários sempre servem de apoio para a 

construção desta mesma ideia. 

 

Em Vacas, Manuel Irigibel, após covardemente abandonar a guerra fingindo-se de 

morto, parte para uma viagem interna que o permite sobreviver dentro de um buraco 

(que de fato existe no filme, mas que é tratado de modo metafórico, como o lugar onde 

se dá a loucura de Manuel). Em uma conversa com seus netos Peru e Cristina, Manuel 

diz que estar “do lado de cá”, enquanto eles estão “do lado de lá”, ao que os netos, ainda 

crianças, respondem com expressão de estranhamento. Mas mais expressiva que esta 

fuga é a fuga do filho de Manuel, Ignácio, que literalmente foge com Catalina para um 

lugar onde não há guerra, o único modo de esse amor proibido se consumar. Catalina é a 

filha da família Mendiluze, e o amor dos dois é proibido não só pelas questões de 

rivalidade da família, mas por Ignácio ser um homem casado. Fugir é a única forma de 

encontrar uma alternativa para viver, e é justamente o que farão Peru, filho de Ignácio 

com Catalina, e Cristina, filha de Ignácio com Paulina, quando adultos. Ao se 

reencontrarem anos depois, quando Peru volta dos Estados Unidos para a Espanha como 

fotógrafo de um jornal, decidem fugir para um lugar onde não há guerra, assim como 

fizeram os pais de Peru. A ideia de circularidade, que começa com um encontro e 

termina com um reencontro, já aparece neste primeiro filme, que abre e fecha círculos – 

e é importante observar que o filme começa com uma guerra e termina com outra. Outra 

guerra, mas os mesmos rostos, os mesmos homens, os mesmos medos e as mesmas 

tentativas de fuga. 

 

Em La Ardilla Roja, toda a trama está construída a partir de duas pessoas que, para fugir 

do passado, inventam mentiras que sustentarão até o limite possível. Jota é o fio 

condutor do enredo, que, no início do filme, está a ponto de se suicidar por ter sido 

abandonado por Eli, o amor da sua vida, com quem viveu os últimos quatro anos. 
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Suicidar-se é o modo que Jota tem de fugir de uma vida sem Eli, e quando Sofia cai 

com a sua moto bem na frente de Jota, parece que a oportunidade de fugir do sofrimento 

e começar uma nova vida com outra mulher lhe caiu do céu. O encontro entre Jota e 

Sofia é o motor de fuga de Jota, que se aproveita do fato de ela estar amnésica para dar-

lhe uma nova identidade e literalmente apossar-se dela e de sua vida. Por sua vez, Sofia, 

misteriosa desde o início do filme, aproveita a situação e se deixa levar pela mentira de 

Jota, já que também ela está fugindo do seu passado. O acidente que abre o filme foi 

ocasionado pelo fato de Sofia estar fugindo do seu marido Félix, ela em sua moto e ele 

em seu carro, os dois em alta velocidade. No decorrer do filme, sabe-se que Sofia 

mantinha uma relação de obsessão e medo com Felix, e fazer-se passar por namorada de 

Jota, assumindo a identidade de Eli, parecia uma saída perfeita para o seu sofrimento. 

Este encontro de Jota e Sofia resulta numa fuga para fora de San Sebastián47 – o casal 

parte para o camping “La Ardilla Roja”, com a desculpa de que Sofia precisa se afastar 

para recuperar a memória, mas o camping nada mais é que o lugar onde Jota e Sofia 

poderão viver suas mentiras em paz. No final do filme, após descobrir-se que quem 

estava mentindo, na verdade, era Sofia, esta foge mais uma vez, já que Felix conseguiu 

encontrá-la. Depois de um mês de sumiço, Sofia e Jota se reencontram, e o longa 

termina com este reencontro, como uma promessa de um relacionamento amoroso 

saudável e feliz – ou, pelo menos, sem mentiras. 

 

 

Figura 01 – Sofia e Jota em La Ardilla Roja 

                                                 
47 Cidade situada ao norte da Espanha, capital da província de Guipúzcoa na comunidade autônoma do 
País Basco. Seu nome em euskera é Donostia, pelo qual é frequentemente chamado entre os bascos. 
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Em Tierra a questão da fuga, dos encontros e desencontros é mais intensa e menos 

óbvia que nos outros filmes. A premissa do filme é a tentativa de Angel de fugir do seu 

“eu cósmico”, da sua parte morta, sua parte anjo. Recém-saído de um hospital 

psiquiátrico, Angel tem a oportunidade de escapar para uma cidade pequena, cuja 

principal atividade é a vinícola e a paisagem está recheada de montes e plantações em 

uma época seca. O longa apresenta Angel chegando à esta cidade enquanto conversa 

com o seu anjo, o qual se mostra decidido por abandonar. A situação que proporcionará 

essa dissociação com o seu anjo é o seu envolvimento com duas mulheres de 

personalidades opostas que vivem na cidade: Ángela e Mari. Construídas quase como o 

anjo e o diabo na vida de Angel, essas duas mulheres representarão duas facetas 

também extremas do personagem, nesse seu caminho em busca da própria liberdade. E 

é essa trajetória em busca de si mesmo o motor de Tierra. Angel é apresentado ao 

espectador como uma pessoa atormentada por essa “dupla personalidade”, mas a 

narrativa do filme se apóia nele, deixa que ele mesmo narre a sua história, o que serve 

de estratégia para aproximar o público dele. Enquanto os outros personagens do filme o 

vêem como louco (o que facilmente poderia acontecer com o público, não fosse o 

estabelecimento do ponto-de-vista do próprio Angel), alguém com mais do que somente 

uma “imaginação hiper-excitada”, o espectador vê Angel simplesmente como um 

homem sozinho em busca de paz.  

 

 

Figura 02 – Angel e Angela em Tierra 
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Após um acidente que o faz permanecer no hospital por alguns dias, Angel reencontra 

Mari, que esteve cuidando dele, e os dois vão embora juntos, fato que finalmente resulta 

na separação entre Angel e o seu anjo. Mais uma vez, os personagens têm que se 

deslocar para viver o seu amor – que, nesse caso, não é proibido, mas que precisa se 

livrar das amarras daquele ambiente para sobreviver. A última sequência de Tierra 

mostra Angel e Mari dentro de um carro, indo embora da cidade, e a paisagem que 

aparece do lado de fora é totalmente diferente das paisagens de todo o filme: se antes só 

se viam planícies secas e marrons, em dias de muito sol, agora se vê o mar e se percebe 

o vento no rosto. 

 

Em Los Amantes del Círculo Polar a mesma coisa volta a acontecer, mas dessa vez o 

final é triste e trágico. Otto e Ana se conhecem e se apaixonam a partir de uma série de 

casualidades que lhes passa na vida desde que tinham quatro anos de idade. A história 

de amor entre os dois é bonita e feliz até o dia em que a mãe de Otto morre sozinha em 

casa, o que lhe faz sentir muita culpa, culpa esta que o fará se afastar de Ana. Todo 

baseado nos acasos do destino, Los Amantes del Círculo Polar constrói situações 

através das quais Ana e Otto se desencontram, mesmo tentando, de todos os modos, se 

encontrar de novo. O filme divide o ponto-de-vista entre Ana e Otto, que nos contam a 

mesma história, cada um a partir da sua perspectiva, e isso é, mais uma vez, estratégia 

de aproximação entre público e personagens. Não há, entre Otto e Ana, um privilégio de 

ponto-de-vista, inclusive porque, em determinado momento, ele é dos dois ao mesmo 

tempo, e a construção do envolvimento deles serve ao tema principal do filme que é a 

busca da eternidade do amor. Mais do que qualquer dos outros filmes de Medem, este 

está totalmente construído a partir da noção de circularidade, não só da vida, mas da 

própria narrativa do longa. O círculo começa com o encontro de Ana e Otto, ainda 

crianças, e, após a separação abrupta, o reencontro viria a acontecer apenas na 

Finlândia, no “fim do mundo”, onde os dois estariam livres das dores e culpas do 

passado, e a partir de onde poderiam fechar um ciclo e começar outro. Porém, depois de 

tantos desencontros, Ana e Otto se reencontram apenas no momento da morte dela, que, 

desesperada, confunde informações sobre um avião que caiu e é atropelada na rua por 

um ônibus. Quase sem vida, Ana ainda consegue ver Otto, em um close do rosto de Otto 

dentro dos olhos de Ana. Mais uma vez, Medem constrói personagens que necessitam 

fugir de uma situação do passado que lhes obceca e da qual precisam se livrar para 

continuar a viver. Se Otto precisa fugir de casa e de Ana para poder se redimir da morte 
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da sua mãe, Ana precisa abandonar o marido e a mãe e fugir para a Finlândia, nos 

limites do Círculo Polar Ártico, para poder esperar pela “grande coincidência” da sua 

vida, o reencontro com Otto, a quem jurou amor eterno. Ao final do filme, o ciclo se 

fecha, o casal se reencontra, mas não lhes é dada a oportunidade de começar de novo. 

 

 

Figura 03 - Anna e Otto em Los Amantes del Círculo Polar 

 

Já em Lucía y el Sexo, Medem retoma mais uma vez os enlaces e desenlaces de um 

casal que vive uma crise. Lucía é a protagonista e é a partir do ponto-de-vista dela que o 

filme se situa para o espectador. Após pensar que Lorenzo, seu namorado, com quem 

vive há quatro anos, morreu em um acidente (exatamente o que Ana pensou de Otto, no 

filme anterior), Lucía abandona tudo e foge para uma ilha, onde anos antes Lorenzo 

esteve com outra mulher. Como em geral acontece com os protagonistas de Medem, 

Lucía também precisa fugir para superar uma crise, e ela foge para a ilha para tentar 

viver uma vida sozinha, sem Lorenzo. Enquanto a dor de Lucía, sua tentativa 

desesperada de viver perto de algo que lembre Lorenzo e sua recusa ao sexo que não 

seja com ele faz que o espectador se compadeça da personagem, por outro lado a 

construção de Lorenzo não é menos apelativa. Escritor em crise, Lorenzo se envolve 

profundamente com seu novo romance, que se confunde com a história da sua própria 

vida, e esse conflito interno acaba ocasionando a briga entre ele e Lucía, que dá início 

ao filme. A separação involuntária entre Lucía e Lorenzo é, para Lucía, o momento de 

tentar se redimir e superar a tristeza, do mesmo modo que Otto em Los Amantes del 

Círculo Polar. 
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Para Lorenzo, toda a crise que o levou a se afastar de Lucía lhe serve como uma viagem 

para dentro de si mesmo, de aceitar-se como homem, como pai, como escritor, como 

amante. Ao mesmo tempo, os personagens que Lucía encontrará na ilha padecem do 

mesmo mal. Todos estão ali porque fogem de alguma coisa, a exemplo de Elena, a 

mulher com quem Lorenzo esteve anos antes, e com quem teve uma filha, Luna – 

mesmo que Lorenzo não saiba disso antes dos quatro anos de idade da menina. Numa 

narrativa que estabelece como um mosaico de situações onde todos os personagens 

coincidentemente fazem parte um da vida do outro, Lucía acaba hospedada no hotel de 

Elena na ilha, e as duas descobrem quase juntas que foram parar naquela ilha por causa 

do mesmo homem. Após perder a filha tragicamente, Elena se refugia lá para tentar 

fugir do sofrimento e das más lembranças. Carlos, outro dos hóspedes de Elena, 

também está fugindo (de algo que nunca fica muito claro no enredo), e logo 

descobrimos que ele mantinha uma estranha relação com Bélen, a antiga babá de Luna, 

e com quem Lorenzo, no processo de escrita do seu novo livro, vive uma relação cheia 

de erotismo. Indiretamente, foram Lorenzo e Bélen os responsáveis pela morte de Luna, 

e enquanto Lorenzo se refugia dentro do seu mundo ficcional, Bélen se tranca em casa 

com a mãe e Elena foge para a ilha. É nessa ilha que todos os personagens irão em 

busca de paz e onde os ciclos se fecharão. Lorenzo recebe o perdão de Elena e 

reencontra Lucía, que cai feliz em seus braços. E, como dita a metáfora do filme (sobre 

a qual falaremos mais adiante), a história “cai num buraco” e volta pro início, onde 

outro rumo lhe pode ser dado. 

 

 

Figura 04 – Lucía y el Sexo 
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Outra faceta dos personagens que Julio Medem gosta de explorar é o seu universo 

particular, os labirintos das suas mentes, construindo personagens que têm um 

comportamento psicológico muito espontâneo, enfatizado pelo diretor. Não parece 

interessar a Medem personagens com a “cabeça no lugar”, bem resolvidos e sensatos, 

mas aqueles que sofrem de algum distúrbio mental ou de comportamento, distúrbios 

esses que serão o mote das narrativas dos seus filmes. Medem os coloca em primeiro 

plano, conta as histórias a partir deles, e enquanto os outros personagens os julgam 

loucos ou similares, eles são construídos para conquistar a afeição, cumplicidade e 

compadecimento do público. Em Vacas, o melhor exemplo disto é o velho Manuel 

Irigibel, que vive num mundo próprio onde nada do que é “real” (a guerra, a violência, 

as disputas e rivalidades entre as duas famílias) faz sentido. Viver em meio à natureza e 

olhar o mundo através do olhar das vacas (as mesmas que testemunharam sua covardia 

na guerra, quando jovem) é o único modo que Manuel encontra para sobreviver. Em La 

Ardilla Roja todos os personagens parecem sofrer de algum tipo de distúrbio de 

comportamento. Enquanto Jota é um mentiroso e aproveitador, Sofia é manipuladora e 

dissimulada, mas é Felix o “louco”, o que é obcecado de amor por Sofia e faz coisas 

como atropelar pessoas indiscriminadamente, fazer ameaças e cortar a própria bochecha 

com uma tesoura.  

 

Em Tierra isso é bem mais fácil de identificar. Angel esteve em um hospital 

psiquiátrico (informação à qual temos acesso quase que por acaso, já que esse momento 

da sua vida não é mostrado no filme e tampouco é trazido à tona pelo personagem) e 

fala com normalidade sobre ser metade vivo e metade morto, sobre sua imaginação 

hiper-excitada e sobre a companhia que lhe faz o seu anjo, referindo-se a ele como se 

todos o pudessem ver. O fato de o público ser capaz de enxergar o anjo, ou seja, de ver 

o mundo como Angel vê, o coloca a seu lado, quase como um cúmplice. A suposta 

loucura de Angel, apesar de causar certo estranhamento, não é tão estranha como o é 

para os outros personagens do filme. Em Los Amantes del Círculo Polar, assim como 

em Lucía y el Sexo, os conflitos internos de Otto e Lorenzo acabam gerando 

comportamentos típicos de loucura e esquizofrenia. Otto se debate contra as paredes, é 

por vezes violento, tenta se matar e sofre de alucinações. Do mesmo modo, envolvido 

que está com o seu romance que mistura ficção com a sua própria vida, Lorenzo acaba 

ele mesmo entrando em confusão, tendo alucinações, apresentando comportamento 
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violento ou simplesmente estranho a quem não está acompanhando os devaneios da sua 

mente. Mais uma vez, quem não acompanha esses labirintos internos dos protagonistas 

são os personagens secundários. O público, Medem faz questão de manter bem próximo 

deles. 

 

3.2 – Podría contar mi vida uniendo casualidades – o acaso 
 

As determinações do destino e os acasos da vida são parte essencial do universo 

ficcional de Julio Medem. Os enredos de todos os seus filmes estão pautados em 

casualidades, em situações potencialmente inverossímeis, mas que são construídas a 

partir da ideia de que tudo na vida acontece por acaso. E é pelo acaso que os 

personagens se encontram, se relacionam, se desencontram, se reencontram, se rendem 

ao próprio destino e dele desfrutam. Esse recurso narrativo se constrói não somente ao 

redor dos protagonistas, mas de praticamente todos os personagens dos filmes, 

estabelecendo uma narrativa na qual o fantástico e o real chegam aos seus limites. As 

coincidências são essenciais para criar e resolver os conflitos propostos pelos filmes de 

Julio Medem. 

 

Vacas já começa com uma coincidência que apresenta ao público as duas famílias rivais 

que protagonizam o filme. Em plena trincheira da guerra carlista, Carmelo Mendiluze e 

Manuel Irigibel se encontram, e é quando o primeiro tem a notícia de que seu filho Juan 

nasceu. Juntos em batalha, Carmelo tenta fazer que Manuel perca o medo de atirar, mas 

acaba morto ele próprio e, assim, ajuda Manuel a escapar da guerra. Numa 

demonstração de medo e covardia, Manuel se mancha do sangue de Carmelo e se 

mistura aos mortos até conseguir fugir de volta pra casa. Algumas décadas depois, já no 

final do filme, Peru (neto de Manuel) também é salvo por um Mendiluze, que resulta ser 

Juan, seu tio, filho de Carmelo. Peru age tão covardemente como anos antes agiu seu 

avô, e tal como ele, é salvo por um membro da família rival – apesar de Peru ser o 

primeiro a pertencer às duas famílias, já que é filho de Ignácio Irigibel e de Catalina 

Mendiluze. Pelo mais puro acaso, Juan Mendiluze é capitão da tropa que está agindo 

naquele local e naquele exato momento. Apesar de ser esta a única coincidência 

presente na narrativa de Vacas, é ela que determina o fechamento de um ciclo, quando, 

ao final do filme, Peru volta para Cristina (sua meia-irmã, por quem é apaixonado) e os 
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dois resolvem fugir juntos do País Basco. É também o ato de redenção do personagem 

Juan, que antes havia tentado perpetuar o sentimento de ódio e rivalidade entre os 

Mendiluze e os Irigibel. 

 

Em La Ardilla Roja, as coincidências ajudam a construir a trajetória dos personagens e a 

fazer o público entender o que está acontecendo e o porquê. Após o sumiço de Sofia, 

Jota tenta encontrá-la através de um programa de rádio – o mesmo que ouve Salvador 

(Chete Lera), o médico do hospital para o qual Jota levou Sofia na noite do acidente. 

Porém só consegue encontrá-la após perceber que ela, por acaso, está numa foto sua 

com Eli, emoldurada na parede da sua casa. A partir daí, Jota começa a lembrar de uma 

série de coincidências, inclusive que Sofia é irmã de Salvador. Uma montagem mostra o 

percurso mental de Jota até ir ao encontro de Salvador e descobrir onde Sofia está. E a 

mesma montagem recorda todas as pistas dadas ao longo do filme, coincidências como 

o fato de o namorado de Salvador, Luis Alfonso (Gustavo Salmerón) ter colocado 

gasolina no carro de Felix, marido de Sofia. Outra coincidência, menos improvável, é 

que Salvador reconheceu Jota quando o viu pela primeira vez, já que conhecia seu 

grupo musical, Las Moscas, que algum sucesso fez na região. Em La Ardilla Roja, os 

personagens se entrelaçam a partir de uma série de casualidades, umas demasiado 

inverossímeis, mas que são imprescindíveis para que o enredo chegue à sua conclusão. 

Mais uma vez a ideia de que tudo é determinado pelo acaso e que as vidas de Sofia e 

Jota já estavam conectadas mesmo antes de eles se conhecerem. 

 

Já em Tierra, as casualidades são estabelecidas em um plano diferente. Já não estão 

tanto no terreno do inverossímil, mas do metafórico, a começar pelo nome dos 

personagens. Angel, o protagonista, “anjo” em espanhol, se apaixona por Angela, o 

feminino do seu próprio nome, como se fossem feitos para complementar-se. Em seus 

diálogos, os dois inclusive brincam com essa coincidência, que se estende para a filha 

de Angela, que também o mesmo nome. Por acaso, Angel está tentando livrar-se de uma 

voz interior que ele mesmo chama de “anjo”, a sua “metade morta”. A ideia de anjo, de 

uma parte viva e outra morta dos seres humanos, de ter alguém nos vigiando e 

cuidando, além de estar no próprio nome dos personagens, é precisamente o tema a 

partir do qual o filme se desenvolve. Outras pequenas coincidências aparecem em 

Tierra, como o personagem Patricio, que aparece por acaso no caminho de Angel e que 

ele logo descobre ser o marido de Angela e o amante de Mari, a outra mulher com quem 
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Angel irá se envolver. Uma situação similar acontece com o fato de Alberto, o irmão de 

Mari, se envolver com Angela logo após a morte de Patricio, ocasionando um estranho 

e tenso encontro entre os quatro (Angel, Angela, Mari e Alberto) na casa dos dois 

irmãos. Mais uma vez os personagens se entrelaçam pelos acasos do destino, e são esses 

acasos que dão sentido a essas relações. As questões metafísicas e a abordagem 

relacionada à física quântica apresentadas no filme a partir de Angel também funcionam 

como metáforas do próprio tema do filme, que é a pequenez do indivíduo diante da 

grandeza do universo, o buscar-se entender-se e entender de que forma as coisas no 

mundo se relacionam entre si. Muitas vezes durante o filme, principalmente em 

momentos de tensão, Angel fala sobre como eles são sortudos por estarem ali naquele 

momento desfrutando daquela ocasião, num mundo onde todos são tão pequenos e estão 

sempre sozinhos.  

 

O tema das casualidades chega ao seu ápice em Los Amantes del Círculo Polar. Mais 

que meros recursos narrativos, as coincidências são o próprio mote, o tema do filme. Ao 

tratar da circularidade da vida e da busca pelo amor eterno, o quarto filme de Julio 

Medem aproxima seus personagens e os caracteriza a partir de uma enorme sequência 

de coincidências. O filme já começa com uma fala em voz over de Ana, que afirma que 

poderia contar tudo a sua vida como uma sucessão de casualidades. Quando ainda 

crianças, Ana e Otto cruzam o caminho um do outro por acaso: Otto sai correndo atrás 

de uma bola, que foi chutada com força em direção a um bosque, Ana sai correndo da 

mãe, após receber a notícia da morte do seu pai. Otto e Ana se encontram no meio do 

caminho e se olham por algum tempo. Poucos dias depois, por intervenção tanto de Ana 

como de Otto, mas totalmente por acaso, o pai de Otto, Alvaro, começa a namorar Olga, 

a mãe de Ana, o que os transforma em meios-irmãos. Será só o início de uma 

quantidade enorme de coincidências. A começar pelo nome de Otto, uma homenagem 

que seu pai fez ao seu avô, salvo por um piloto alemão chamado Otto, durante a 

segunda guerra. Ao chegar à Finlândia, Ana por acaso conhece Otto, o piloto alemão, 

que é o dono da cabana onde ficaria hospedada, e descobre que ele se casou com sua 

avó, mãe de sua mãe, Olga. Outras coincidências permeiam a narrativa, como o fato de 

Otto também se tornar piloto (dos correios) e ele mesmo ter transportado uma carta que 

Ana lhe mandou da Finlândia, ou Otto caindo de pára-quedas na Finlândia, do mesmo 

modo que aconteceu com o seu avô Otto.  E o finlandês que lhe salva a vida nesse 

momento é o mesmo que lhe salva a vida em uma alucinação que teve após tentar se 
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matar jogando-se de um precipício. Há ainda o fato de Alvaro, o pai de Otto, ter sido 

abandonado por Olga do mesmo modo que ele abandonou a mãe de Otto, e ainda por 

um homem com o seu mesmo nome.  

 

É importante ressaltar a importância desse recurso em Los Amantes del Círculo Polar. 

Apesar de todos os filmes de Julio Medem utilizarem o acaso como estratégia narrativa, 

neste o recurso é ainda mais expressivo porque se confunde com o próprio tema do 

filme. Esta sequência de casualidades está a serviço da ideia de busca pelo amor eterno 

e do deixar-se levar pelo destino. É o destino que aproxima, afasta e reaproxima Ana e 

Otto, e é o mesmo acaso que é responsável pela tragédia que encerra a história dos dois. 

Também são essas coincidências que ajudam a construir a circularidade do filme, a ideia 

de que tudo são ciclos, tudo anda em círculos – a grande metáfora do longa. 

 

Em Lucía y el Sexo as coincidências voltam a cercar os personagens e, mais uma vez, 

são estratégias narrativas para aproximá-los e construir os seus conflitos. As relações 

entre Lucía, Lorenzo, Elena, Belén e Carlos estão todas pautadas em coincidências, o 

que cria um universo bastante específico, onde determinadas coisas acontecem porque 

tudo já está entrelaçado. Quando Lucía chega a ilha, hospeda-se na casa de Elena, a 

amante de uma noite sobre a qual o seu namorado Lorenzo já lhe havia contado. Por sua 

vez, Belén, a babá de Luna, envolve-se com Lorenzo enquanto este está trabalhando no 

seu novo romance. Enquanto isso, na ilha, Elena se envolve com Carlos, que, logo 

saberemos, foi o amante da mãe de Belén e mantinha uma relação com a enteada de 

natureza bastante erótica. Todas essas informações se encontram na ilha, no decorrer do 

filme, principalmente quando Elena se dá conta de que Lucía está sofrendo pela morte 

do pai da sua filha, que também morreu – morte pela qual Lorenzo e Belén foram 

indiretamente culpados. Em Lucía y el Sexo, as casualidades ainda aparecem em alguns 

momentos menos expressivos, como quando Pepe, o amigo de Lorenzo, descobre sobre 

Elena e Luna através de uma amiga sua, enfermeira, que resultou ser a enfermeira que 

ajudou no parto de Elena. 

 

Essa rede de casualidades que liga os personagens é essencial para que se estabeleça na 

narrativa uma estratégia de comoção para o espectador. Acompanhar todas essas 

relações e seus desenlaces é a porta de acesso a um universo emocional muito intenso 

que o diretor constrói neste filme, e mesmo que o público saiba antes dos personagens o 
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que está acontecendo, conheça a natureza da relação de muitos deles, a estratégia é fazê-

lo acompanhar os desdobramentos dessa rede de coincidências, umas bonitas, outras 

trágicas, para logo inseri-lo numa atmosfera muito melancólica. Naturalmente o recurso 

das coincidências é muito usado nas mais diversas narrativas, e suas estratégias são até 

bastante parecidas com as que aqui foram apontadas. No entanto, é importante ressaltar 

que todos os filmes do Julio Medem estão construídos em função dessas coincidências, 

sem as quais seus enredos não fariam muito sentido. Em cada um dos filmes elas estão a 

serviço de um efeito específico, mas se apresentam como recurso estratégico constante 

em sua filmografia. 

 

 

3.3 – Un agujero al final del cuento - metáforas e simbolismos 
 

As metáforas e simbolismos sempre foram um dos artifícios mais utilizados por Julio 

Medem para construir seus personagens e para ambientar as suas histórias. Esse 

universo metafórico serve diretamente ao programa poético dos seus filmes, já que não 

interessa ao diretor falar dos seus temas e desvendar seus personagens de modo direto e 

objetivo. A subjetividade é uma das características mais fortes do seu cinema, e criar 

metáforas ao longo da narrativa foi o modo mais eficaz que Medem encontrou para 

desenvolver o universo dos seus filmes. Cada um dos seus cinco longas tem uma 

metáfora principal, que vai reger as outras que, porventura, se façam necessárias na 

narrativa.  

 

Em Vacas, a principal metáfora é a do “agujero encendido”, o lugar onde Manuel 

Irigibel se refugia, se esconde do horror da guerra e das pessoas. O “buraco aceso” é um 

tronco no meio do bosque e representa o “lado de lá” de que fala o personagem, o lado 

onde somente pessoas com outro nível de consciência conseguem perceber. Manuel 

aproxima seus netos, Peru e Cristina, do buraco aceso, apesar de saber que ainda são 

jovens para passar para o outro lado. Entretanto, no final do filme, quando Peru e 

Cristina se reencontram, seu diálogo final aparece em voz over, enquanto a câmera vai 

em direção ao buraco e entra nele. A metáfora do buraco aceso como um lugar de 

refúgio, de exílio, se completa com essa sequência, com o momento em que Peru e 

Cristina também estão buscando exilar-se. Algumas outras metáforas aparecem em 
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Vacas, como quando Ignácio está competindo o esporte do machado com Juan e uma 

farpa de madeira cai dentro do bolso do vestido de Catalina, sugerindo que ele a 

engravidará – o que logo depois acontece. Também o boneco de um aizkolari que 

Manuel faz com uma armadilha para pegar javalis no bosque, que é relacionado à figura 

de Catalina numa montagem paralela. O boneco tem um machado que captura os 

javalis, e está vestido tal qual Ignacio quando o boneco é montado com a figura de 

Catalina – mais uma metáfora sugerindo o iminente envolvimento dos dois, uma espécie 

de “montagem metafórica”. E as vacas, apesar de serem literalmente mostradas e quase 

tratadas como personagens, têm uma aproximação metafórica com o personagem 

Manuel, que “olha através dos olhos das vacas”, as converte em uma obsessão, pinta-as 

em quadros e, no auge do seu desespero e horror, corta as patas de uma delas e a mata, 

uma clara referência à sua própria condição de horror. “Gritar é digno!”, brada Manuel, 

quando sua filha reclama dos gritos de dor do animal. 

 

 

Figura 05 - O “agujero encendido” em Vacas 

 

Em La Ardilla Roja, a estratégia de relacionar um personagem do filme a um animal 

persiste, dessa vez de forma mais direta. Em vinte minutos de filme, Jota assiste a um 

documentário sobre esquilos vermelhos, a partir do qual eles são “desvendados” para o 

espectador. Segundo esse documentário, os esquilos vermelhos são animais “manhosos, 

humildes e rápidos como as moscas, mentirosos, fugidios, apesar de estratégicos, 

sinuosos e muito capazes de criar hábeis planos às escondidas dos homens”. De início, 
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relacionamos o esquilo com Jota, fazendo uma analogia entre as características do 

animal e a personalidade do músico. Afinal, Jota havia se mostrado bastante habilidoso, 

mentiroso e estratégico, criando ao redor de Sofia um verdadeiro jogo de mentiras – e o 

fato de Jota ter “reflejos prodigiosos” só aumenta essa relação entre ele e os esquilos. 

Porém, principalmente através da montagem, logo se percebe que o “verdadeiro” 

esquilo é Sofia, quando começa a mostrar-se, nas mais diversas situações, dissimulada, 

esperta, mentirosa, habilidosa e imponente. A montagem auxilia nessa construção 

quando, na sequência do documentário sobre “la ardilla roja”, entra em cena um sonho 

de Jota, no qual a figura de Eli, sua ex-namorada, se confunde com a de Sofia e, ao 

final, esta lhe diz: “Oi, sou eu, Lisa, sua namorada amnésica, lembra?”. Relacionar tanto 

Sofia como Jota ao esquilo vermelho serve como estratégia para construir os 

personagens, colocá-los diante de características que serão fundamentais para o 

desenvolvimento de suas relações e do enredo. Algumas outras metáforas, naturalmente, 

permeiam o filme, como o fato de Sofia e Jota serem campeões de esportes (natação e 

corrida, respectivamente), como se estivessem os dois estabelecendo uma competição 

naquele jogo de mentiras, o que fica claro no final do filme – quando Sofia “vence”. 

 

Em Tierra as metáforas surgem a partir das dualidades representadas pelo personagem 

Angel. O título do filme faz referência direta não só ao planeta Terra, mas à terra em si 

(muito enfatizada pela fotografia do filme), e é sempre mostrada em paralelo ao céu, ao 

cosmos, como indica a primeira sequência do filme. Essa dualidade entre o céu e a terra, 

o que está vivo e o que está morto, o que é realidade e o que é somente obra da 

imaginação de Angel, tudo isso se constrói a partir da metáfora do homem e do anjo – 

ou do homem versus o anjo –, da existência de um ser vivo e de um ser morto dentro da 

mesma pessoa. Essas dualidades fazem parte da construção narrativa de Tierra, 

principalmente através de Angela e Mari, duas mulheres opostas, cada uma 

representando metaforicamente uma versão da personalidade de Angel, uma da qual ele 

quer se livrar e outra que ele quer redescobrir. Como de costume, essas metáforas são 

sempre exploradas visualmente. Apesar de estar na Terra, num lugar onde a terra está 

em todo lugar, numa paisagem árida e de marrom alaranjado, Angel a todo momento faz 

referências ao céu, ao clima, às nuvens, e constantemente está olhando para cima, 

observando o céu, principalmente quando se comunica com o seu anjo ou quando está 

se sentindo sozinho – o que faz questão de exprimir com palavras. Outra metáfora em 

Tierra diz respeito à caracterização de Mari, uma clara referência à Dama de Amboto, 
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personagem da mitologia basca48. Em Tierra, Mari é o oposto de Angela, é uma mulher 

que respira sexo, como ela mesma diz, e sua sexualidade é a principal característica que 

Medem explora no filme. 

 

 

Figura 06 – Angel em Tierra 

 

A principal metáfora de Los Amantes del Círculo Polar é a que já vem trazida pelo 

próprio título – a circularidade, os ciclos da vida e como as coisas tendem a voltar pro 

ponto de partida e começar outra vez. O círculo polar é para Ana, desde que era criança, 

o lugar onde tudo termina, o “fim do mundo”. Todo o pensamento desse personagem é 

construído a partir da ideia de que tudo anda em círculos e que, por mais que haja 

deslocamentos provocados pelo acaso, sempre há de se fechar um ciclo para que outro 

tenha início. Assim, os círculos aparecem de muitas formas e com diferentes conotações 

em Los Amantes del Círculo Polar, a começar pela sequência que abre o filme, com um 

primeiríssimo plano da imagem de Otto nos olhos de Ana – o que, por sua vez, é a 

mesma sequência que terminará o filme, já que toda a sua estrutura está em círculos. A 

principal estratégia que Julio Medem usa para estabelecer essas metáforas é justamente 

a escolha de planos. É incontável o número de planos em que círculos são enquadrados, 

sejam os olhos de Ana, a lua cheia, a trajetória do sol da meia noite no céu, a porta do 

crematório onde está o corpo da mãe de Otto, entre outros. O fato de Ana e Otto 

marcarem o seu reencontro na Finlândia, na borda do círculo polar ártico, fecha a ideia 

de ciclo que é estabelecida metaforicamente durante todo o filme. 

                                                 
48 Mari é o nome dessa deusa basca, personificação da mãe terra, rainha da natureza e de todos os 
elementos que a compõem. Amboto é o nome da montanha onde ela mora e sua figura é relacionada à 
sensualidade, ao amor e à fertilidade. 
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Figura 07 – Otto nos olhos de Ana em Los Amantes del Círculo Polar 

 

Seguindo sua tendência de construir metáforas a partir de referências da natureza, em 

Lucía y el Sexo Julio Medem apresenta duas metáforas principais. A primeira é a do 

buraco no meio da história, o “conto cheio de vantagens”. Para tentar se redimir do 

sofrimento que causou a Elena, Lorenzo escreve para ela um conto que permite que a 

história, quando chegue ao final, “caia num buraco” e volte ao meio, para que se possa 

dar um novo rumo a ela. Medem estabelece essa metáfora visualmente, e vários buracos 

aparecem no decorrer da história – Lucía inclusive cai em um assim que chega à ilha, 

após fugir de Madri ao pensar que Lorenzo havia morrido, o que claramente indica que 

ela está tendo uma chance de começar de novo, de dar outro rumo à sua história. Ao 

final do filme, como se fosse o final de um conto, a história volta para o meio, e o 

diretor grava novamente uma sequência da metade do filme, mostrando os mesmos 

personagens nas mesmas situações, mas fazendo coisas diferentes, tomando outros 

rumos. Lucía y el Sexo é quase todo uma grande metáfora, porque sua estrutura 

narrativa se confunde com a do romance que escreve Lorenzo, e o final do filme é como 

o final do romance, do conto cheio de vantagens. Outra metáfora, esta relacionada com 

a natureza, diz respeito ao nome de Lorenzo e de sua filha. Em espanhol, Lorenzo é o 

nome que se dá ao sol nas histórias que contam para as crianças. Por puro acaso, sua 

filha com Elena, que ele viria a conhecer somente quatro anos depois, foi batizada como 

Luna (lua em espanhol), e o próprio Lorenzo, no pouco tempo que conviveu com a 

filha, fez brincadeiras com o fato de ele ser o sol e ela ser a lua. A lua aparece em 

muitos momentos do filme e é enaltecida, como na sequência em que Lorenzo e Elena 

fazem sexo na praia, sob a lua cheia – certamente a razão pela qual Luna levou esse 

nome quando nasceu – ou muitas vezes quando Lucía olha pela janela, nas primeiras 
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sequências do filme. O sol também aparece metaforicamente, simbolizando a ausência 

de Lorenzo quando Lucía vai para a ilha. A fotografia estourada nas sequências 

gravadas em ambientes externos, que predomina na primeira parte do filme, faz 

referência direta a Lorenzo. A luz do sol bate forte em cima de Lucía enquanto ela está 

sozinha e perdida na ilha, e esse recurso visual se estende por quase todo o filme. 

 

 

Figura 08 – Lucía em Lucía y el Sexo 

 

As metáforas relacionadas à natureza também incluem os animais, que sempre 

aparecem nos filmes de Medem e não só ajudam a construir esse ambiente natural que 

Medem convoca, mas a caracterizar seus personagens. Em Vacas há não só as vacas, 

mas os javalis, que Manuel Irigibel julga uma ameaça, mas que ninguém nunca viu. 

Também insetos aparecem com alguma frequência nos planos do filme, em meio ao 

bosque, às árvores e nos olhos das vacas. La Ardiila Roja também faz direta alusão a 

um animal, o esquilo, enquanto em Tierra aparecem as cochinilhas e, por fim, os 

javalis. Em Los Amantes del Círculo Polar, aparecem as renas, que fazem parte das 

paisagens nórdicas do imaginário de Ana e logo da sua vida concreta, quando chega à 

Finlândia. Em Lucía y el Sexo, abundam referências ao mar, e aparecem peixes no papel 

de parede do quarto de Luna, além de Lorenzo contar para ela uma história em que ela é 

um peixe e sua mãe uma sereia, o que é representado visualmente, debaixo do mar. 
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3.4 – Assinatura visual – a câmera, os planos e as cores 
 

Por ser um cinema de poesia, a fotografia dos filmes de Julio Medem reivindica a 

subjetividade dos enredos e dos personagens a todo o momento. Para que as narrativas 

sigam essa linha, foi preciso um trabalho detalhado de fotografia, escala de planos e 

movimentos de câmera, que se repete na obra do diretor, a fim de criar uma atmosfera 

onírica, que vai até os limites do real, para causar sensações como apreensão, tensão e, 

logo, alívio. Trabalhar espaços, profundidade de campo, cenários e composição dos 

planos é uma característica fundamental e que chama a atenção no cinema de Medem. 

Sem esses recursos, construídos, em geral, do mesmo modo, a poesia e subjetividade 

das narrativas do cineasta não seriam bem sucedidas. Em cada um dos cinco filmes 

pode ser identificada uma escala de cores que predomina nos seus planos e 

enquadramentos: em Vacas se sobressai o verde, em La Ardilla Roja o marrom, em 

Tierra um tom alaranjado, em Los Amantes del Círculo Polar um azul esbranquiçado e 

em Lucía y el Sexo um amarelo estourado. As cores que compõem os quadros dos 

filmes estão sempre diretamente ligadas ao estado de ânimo dos personagens e à 

ambiência, ao clima dos enredos, que, por sua vez, são imprescindíveis para a 

construção das narrativas.  

 

 

Figura 09 – Cores predominantes em Vacas, La Ardilla Roja, Tierra, Los Amantes del 

Círculo Polar e Lucía y el Sexo 
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As paisagens rurais do País Basco, onde tem lugar a história contada em Vacas, são de 

grande importância na narrativa deste filme. Como em qualquer dos longas de Medem, 

a natureza tem um lugar privilegiado na história e é em meio a ambientes naturais que 

os personagens enfrentam os próprios conflitos e tentam recomeçar suas vidas. Em 

entrevista ao pesquisador de cinema espanhol Carlos F Heredero, Medem uma vez 

chegou a falar explicitamente49 sobre como a natureza é importante para a construção 

dos seus personagens e conflitos. Em Vacas, a maior parte dos planos está cheia de 

verde. O diretor explora os bosques, as árvores, as planícies e todo o espaço rural que 

separa a casa dos Irigibel da casa dos Mendiluze, e os personagens do filme estão 

sempre imersos nesse mundo verde, muitas vezes em planos gerais, o que enaltece a 

importância que Julio Medem dá ao entorno dos seus personagens. Os tons verdes são 

diversos durante o filme, mesmo nos planos filmados em ambientes internos – num 

filme que claramente privilegia cenários externos. Em La Ardilla Roja, a fotografia é, 

por muitas vezes, escura, em tons de marrom, que remetem ao “ambiente mediterrâneo” 

para onde Jota e Sofia fogem. O camping, onde grande parte da história se dá, é uma 

mistura desses tons de marrom com um amarelo escuro, criando um ambiente ao 

mesmo tempo paradisíaco e misterioso, estabelecendo direta relação com o 

desenvolvimento dos conflitos dos personagens.  

 

 

Figura 10 – Manuel e suas netas em Vacas 

                                                 
49 Nesta entrevista, Julio Medem diz: “De alguma maneira, na natureza eu me encontro mais próximo dos 
instintos e, sobretudo, da minha própria intimidade (...). Sinto como se esses espaços me dessem mais 
liberdade para inventar, para situar ou criar histórias que, ao se desenvolver na natureza, podem escapar 
das ataduras realistas e inerentes à cidade, porque esta não pode impor suas regras lá.” 
(HEREDERO,1997, p. 560)  
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A mesma coisa acontece em Tierra, onde a paisagem natural dos vinhedos é realçada 

pelo amarelo alaranjado das planícies. O amarelo é a cor predominante em Tierra e, 

como em seus filmes anteriores e posteriores, os próprios personagens falam sobre essas 

cores de modo indireto, tecendo comentários sobre o clima e o modo como este lhes 

influencia. Muitas vezes, em Tierra, Angel comenta sobre como está calor ou frio, olha 

para o céu e fala das nuvens, do tempo – o que também, por seu lado, ajuda a construir o 

personagem como alguém que tem uma relação muito íntima com a natureza e com o 

“cosmos”. 

 

 

Figura 11 – Angel em Tierra 

 

 Los Amantes del Círculo Polar tem o azul como cor predominante, alternando-se com 

cenários onde o branco também tem sua importância. A história de paixão entre Ana e 

Otto e a busca pelo amor eterno, desenvolvidos neste enredo principalmente através dos 

diálogos e da construção dos personagens, tem na fotografia do filme um verdadeiro 

contraste. Detalhes de cores berrantes, como o vermelho do ônibus que atropela Ana ou 

do coração que Otto lhe dá de presente, contrastam num ambiente frio, quase hostil: a 

placidez da casa onde viveram Ana e Otto, a neve do inverno em Madri, as paisagens 

bucólicas da Finlândia, tudo isso em tons de branco e azul que conferem uma frieza que 

os personagens dispensam em seus sentimentos durante o filme.  
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Figura 12 – Ana em Los Amantes del Círculo Polar 

 

Em Lucía y el Sexo, primeira experiência de Julio Medem com câmera digital HD50, a 

fotografia saturada trabalha diretamente no sentido de estabelecer o estado de ânimo de 

Lucía quando chega à ilha. Toda a fotografia desse ambiente reforça a sensação de se 

estar sozinho numa ilha paradisíaca, e, para isso, são destacados o azul do mar, o pôr-

do-sol e a areia branca, detalhes das paisagens que se sobressaem na narrativa visual de 

Medem neste filme. 

 

 

Figura 13 – Lucía em Lucía y el Sexo 

 

                                                 
50 O diretor continuaria a utilizar tecnologia digital HD em seus longas posteriores: La Pelota Vasca 
(2003), Caótica Ana (2007) e o atualmente em fase de pós-produção Room in Rome. 



 86

Se a cor dos filmes ajuda o espectador a estabelecer uma relação direta entre esta e o 

estado de ânimo dos personagens, a escala de planos e movimentos de câmera são de 

fundamental importância para estabelecer o ritmo das narrativas de Medem. Os filmes 

do diretor muitas vezes têm uma ambientação onírica, que contrasta com o realismo de 

algumas cenas. As estratégias usadas para criar esse clima se concentram, em sua maior 

parte, nos planos subjetivos, que abundam em seu cinema, e nos movimentos de 

câmera, com predominância de travellings que por vezes substituem cortes na 

montagem. Os travellings são, em geral, bastante lentos e descritivos, e costumam 

mostrar as paisagens na qual a ação ocorre, até que os personagens entrem no quadro. 

Em Vacas, Medem utiliza esses recursos para estabelecer a passagem do tempo e para 

construir esse universo misterioso ao redor do personagem de Manuel Irigibel. Os 

travellings que entram nos olhos das vacas são ilustrativos a esse respeito, 

principalmente porque estabelecem o ponto de vista de Manuel, o ponto de vista da 

“loucura”, da “insanidade” – sobretudo do horror que lhe rodeia e do qual ele quer se 

exilar. Outro exemplo do uso desse travelling é na cena em que Ignacio e Catalina 

fazem sexo no meio do bosque. A ação é toda filmada em dois travellings lentos que 

passam pelos personagens, estabelecendo um paralelo entre eles e o ambiente no qual 

estão: o bosque sujo, úmido – o que, nesse filme especificamente, constitui um 

ambiente criado para remeter ao sexo.  

 

Em La Ardilla Roja, os travellings também trabalham a favor da subjetividade dos 

personagens, e a câmera subjetiva, aqui, ganha uma importância singular, que viria a ser 

utilizada também nos longas posteriores de Julio Medem. Para criar esse ambiente 

misterioso, onde “tudo é mentira”, os travellings entram e saem da água do pântano à 

noite, abrindo e fechando os curiosos sonhos de Sofia. A câmera subjetiva do olhar dos 

esquilos permeia toda a história, já que sua presença é mais metafórica que real – a 

única vez que se vê um esquilo no filme é no último plano. Medem utiliza esse recurso 

da câmera subjetiva de modo muito enfático neste segundo filme, e voltaria a usá-lo em 

Tierra, na intenção de colocar Angel em primeiro plano, enfatizar sua subjetividade. Há 

incontáveis planos subjetivos de Angel neste filme. A mesma estratégia é usada em Los 

Amantes del Círculo Polar, e os planos subjetivos se alternam entre Ana e Otto, que 

dividem o ponto de vista do filme. Como exemplo, há a cena em que Otto tenta se 

suicidar jogando-se contra um precipício, momento em que Ana o acompanha do 

mesmo ponto de vista, sendo que o plano subjetivo funciona para os dois ao mesmo 
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tempo. Na sequência que abre e fecha o filme, a câmera subjetiva de Ana reforça a 

tensão da ação até o momento do seu atropelo. Há ainda o plano subjetivo de Otto, que 

se vê nos olhos de Ana. Em Lucía y el Sexo, a câmera simula o enjoo causado pela ilha, 

que “flutua” em cima do mar. Esse recurso procura causar um efeito de maresia sobre o 

público, o mesmo de que sofrem os personagens. Trata-se de um efeito poético, que 

enfatiza as emoções dos personagens, principalmente na sequência final, do reencontro 

entre Lucía e Lorenzo. 

 

Essa atmosfera onírica, e algumas vezes até surreal, que predomina na obra de Julio 

Medem conta ainda com outras estratégias. O fato de, em Vacas, as vacas ficarem 

sempre em primeiro plano, plácidas e silenciosas, enquanto vigiam toda a violência 

(física e psicológica ao redor), o “agujero encendido” funcionando quase como um 

personagem, tamanho o seu destaque na escala de planos, tudo isso aliado ao uso 

expressivo da trilha sonora, constrói um universo tenso e algo fantástico ao redor dos 

personagens. Em Vacas, há especialmente uma atmosfera sexual e de mistério, e seu 

principal cenário é o bosque úmido e todo o seu verde. A mesma atmosfera misteriosa 

faz parte da narrativa de La Ardilla Roja, já que o mistério, a mentira, o segredo e a 

dissimulação são componentes indispensáveis para a construção dos personagens desse 

filme. O principal exemplo da criação desse universo são os sonhos de Sofia, sequências 

inteiras onde informações sobre o seu passado são dadas de modo surreal. Seguindo a 

lógica dos sonhos, onde informações aparentemente sem ligação aparecem conectadas, 

essas sequências não poupam coisas como desrespeito às leis da física, por exemplo, 

quando Jota recebe uma série de socos de Felix, cai e volta pro lugar, como se fosse um 

boneco. Ou quando Jota segura as duas mãos de Felix, mas ainda assim, do nada, 

aparece outro braço que dá um soco em Jota, vindo da direção de Felix. Nessas 

sequências a fotografia é toda modificada, as cores ficam mais estouradas e os cenários 

são enaltecidos por planos gerais que situam os personagens numa espécie de lugar 

nenhum.  

 

Em Tierra, a fotografia também é diferenciada quando o anjo de Angel aparece em 

cena. Além disso, sua maquiagem lhe dá uma aparência mais pálida, contrastando com 

sua caracterização absolutamente realista – afinal de contas, o anjo de Angel é uma 

cópia dele (os dois são interpretados pelo mesmo ator). Outras sequências flertam com o 

fantástico nesse filme, como a que Angel conversa com Patricio logo depois que este é 
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atingido por um raio e morre. Em cena estão Patricio, Angel e seu anjo, que conversam 

sobre a morte, enquanto as pessoas ao redor estão alheias à conversa. Situações como 

esta, como na primeira sequência do filme, quando Angel conversa com o homem que 

“morreu duas vezes” após também ser atingido por um raio, ajudam a construir o 

personagem de Angel e a ambientação do filme, flertando com o fantástico e o surreal. 

 

Em Los Amantes del Círculo Polar e Lucía y el Sexo, essa atmosfera onírica está 

diretamente ligada ao estado psicológico dos personagens, mais intensamente que nos 

filmes anteriores. No primeiro, Otto sofre de alucinações e lhe é atribuída certa 

característica de loucura, enfatizada em sequências como a da sua tentativa de suicídio, 

já mencionada. Enquanto Ana parte para buscá-lo, Otto confunde fantasia e realidade, e 

é salvo por um homem vestido de inuit, além de ter uma visão de Ana mais velha, com 

o exato visual que teria alguns anos mais tarde.  

 

Já em Lucía y el Sexo, a proposta do enredo permite que se faça uma confusão entre o 

que é real e o que é ficção dentro da vida dos personagens. Há muitas sequências em 

que o romance de Lorenzo se confunde com a realidade, ou a antecipa. Principalmente 

quando Lorenzo começa a se envolver com Belén, há uma mistura entre personagens da 

“realidade” e da “ficção” (do romance de Lorenzo) que vivem os mesmos enredos, 

conferindo ao filme esse tom fantástico. Além disso, a ilha para onde Lucía fugiu está, 

segundo Carlos, flutuando em cima do mar, o que causa uma sensação de enjoo nos 

seus habitantes em determinadas épocas do ano. Mas toda essa ambientação, construída 

a partir de uma precisa escala de planos, movimentos de câmera e fotografia, não 

poderia funcionar tão bem se não fosse pela música. 

 

3.5 – Quando a música é cinema 
 

De toda a equipe técnica dos filmes de Julio Medem, o único que se manteve fixo em 

todos os cinco filmes foi o compositor Alberto Iglesias, que trabalha com o diretor 

desde o seu primeiro curta em 35mm (Patas en la Cabeza, 1985). Em Vacas, La Ardilla 

Roja e Tierra, a música tem papel fundamental no estabelecimento do clima e do ritmo 

do filme. Como já mencionado, estes filmes constroem ao redor dos personagens um 

ambiente de mistério, onírico e algumas vezes fantástico, e a música é mais um recurso 
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utilizado por Medem para criar esse efeito. As composições de Alberto Iglesias 

conferem pelo menos duas estratégias de efeito nos filmes: a primeira é quebrar a 

expectativa relacionada a uma determinada sequência, criando uma espécie de efeito 

anticlimático. Em Tierra, por exemplo, logo no início do filme, quando Angel avista o 

homem atingido pelo raio, entra uma música que dá à cena uma atmosfera de mistério, 

de tensão, quando, na verdade, não acontece nada do gênero – Angel simplesmente 

encontra o homem e conversa com ele. Esse efeito anticlimático se repete muitas vezes 

em Tierra e também nos outros filmes do diretor.  

 

Em La Ardilla Roja, esse mesmo recurso aparece, mas prevalece a segunda estratégia de 

efeito da música de Alberto Iglesias, a repetição. Na tentativa de fornecer informações 

ao espectador sobre os personagens e sobre a evolução da narrativa, as mesmas músicas 

tocam em momentos específicos, fazendo que o espectador tenha uma referência. Neste 

filme, o exemplo mais ilustrativo são as sequências nas quais aparecem os planos 

subjetivos do esquilo descendo ou subindo os troncos das árvores. É esta estratégia de 

repetição que Medem usará em Los Amantes del Círculo Polar e Lucía y el Sexo. O 

programa emocional e romântico específico desses dois filmes é mais forte que nos 

longas anteriores, então as músicas, além de repetirem em momentos bastante 

específicos, também ajudam a estabelecer o nível dramático das cenas, em particular, e 

da narrativa como um todo. Em Los Amantes del Círculo Polar, a mesma música se 

repete nos momentos em que acompanhamos o ponto de vista de Otto, enquanto outro 

tema persiste durante o ponto de vista de Ana. Em Lucía y el Sexo, há uma música que 

toca durante a fase feliz do relacionamento entre Lucía e Lorenzo, e outra quando ele 

entra em crise, ou também quando estão em cena os conflitos de natureza mais trágica, 

principalmente relacionados ao personagem de Elena. Essas duas músicas51 se repetem 

tantas vezes que fica fácil para o espectador não só identificá-las, mas deixar-se 

conduzir por elas. 

 

Todos os longas-metragens de Julio Medem, com exceção somente de Vacas, possuem 

canções não compostas por Alberto Iglesias dentro das suas narrativas musicais. Em 

geral, essas músicas servem para reforçar algumas características do enredo, ou para 

enfatizar metáforas utilizadas na narrativa pelo diretor. Em La Ardilla Roja, a canção 

                                                 
51 O título das músicas são “Me voy a morir de tanto amor” (Vou morrer de tanto amor) e “El faro: cuento 
lleno de ventajas” (O farol: conto cheio de vantagens) 
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“Elisa” toca inúmeras vezes e, no filme, trata-se de uma canção composta por Jota para 

seu grupo musical Las Moscas, em homenagem a sua namorada que o abandonou. A 

música toca junto com um videoclipe que é inserido na montagem, e sua letra52, apesar 

de em teoria referir-se à própria Elisa, ajuda na construção da ideia de substituição que 

Jota faz ao tornar Sofia uma re-escultura de sua ex-namorada. A sequência em que 

“Elisa” toca pela primeira vez começa com o clipe da banda Las Moscas, depois corta 

para Jota e Sofia na moto. Ela dirige e ele a observa e toca seus cabelos carinhosamente. 

A montagem deixa claro que Jota quer, através de Sofia, apenas trazer Elisa de volta 

para sua vida. Esta mesma música toca em outros momentos, quando Jota e Sofia já 

estão mais envolvidos, porém sempre com o objetivo de trazer Elisa à tona na 

construção do personagem de Jota. Outra canção que aparece no filme, mais relacionada 

ao seu tema central e desenvolvida nos personagens secundários, é “Let There Be 

Love”, do Nat King Cole. Com letra53 que sugere, literalmente, uma abordagem 

romântica da vida, a canção acompanha mais de perto Carmen (María Barranco) e 

Begoña (Elena Irureta), personagens que aparecem no núcleo do camping e que têm 

problemas relacionados à sua condição amorosa. Carmen ouve a música no rádio e 

canta junto entusiasticamente. O alemão, namorado de Begoña, coloca a música para 

tocar no bar enquanto está com ela, Salvador dedica a canção pelo programa “Vida o 

Muerte” para seu futuro namorado Luis Alfonso – todas situações (ou personagens que 

representam determinadas situações) nas quais o amor existe potencialmente, mas está 

baseado em ilusões, no medo da solidão e do abandono – o que, por sua vez, é um dos  

temas de La Ardilla Roja. 

 

Em Tierra, as canções tocadas no filme têm relação direta com Angel e seus conflitos, 

ou com o próprio tema do filme. A primeira e mais óbvia é a canção “Terra”, de 

Caetano Veloso, que toca no bar de Alberto enquanto este conversa com Angel. Apesar 

de a letra não ter relação com o tema do filme, o trecho54 escolhido por Medem faz 

sentido dentro da construção do personagem. Outra canção é “Sólo para Locos”, de 

                                                 
52 Elisa, sueño, pájaro de hierro azul / Elisa... misterio! / Sueño que vivo dentro de ti / y vivo rodeado de 
hierro pisando la sal, lamiendo... (Elisa, sonho, pássaro de ferroazul. Elisa… mistério! Sonho que vivo 
dentro de ti e vivo rodeado de ferro, pisando o sal, lambendo…) 
53 Let there be you / Let there be me / Let there be oysters/ Under the sea (Deixe que haja eu, deixe que 
haja você, deixe que haja ostras debaixo do mar) 
54

 Terra! Terra! / Por mais distante / O errante navegante / Quem jamais te esqueceria? 
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Marc Parrot, que também faz referência ao estado de ânimo de Angel55, além de 

reforçar algumas das dualidades representadas no filme. Em Los Amantes del Círculo 

Polar, a canção que abre e fecha o filme é “Sinitaivas”, do compositor finlandês Olavi 

Virta56. Não por acaso trata-se de uma canção de um músico finlandês e tampouco por 

acaso foi esta a canção escolhida, já que sua letra57 traz à tona alguns dos temas do 

filme. Mesmo que seja cantada em finlandês, assim como “Terra” é cantada em 

português, a escolha dessas canções mostra o cuidado que o diretor tem de inserir no 

seu filme somente recursos expressivos, nunca gratuitos. 

 

Em Lucía y el Sexo, duas canções fazem parte da construção da narrativa. A primeira é 

“Un Rayo de Sol”, do grupo espanhol Los Diablos, que faz referência à uma das 

metáforas desenvolvidas no longa. Lucía cantarola a canção repetidas vezes durante o 

filme, e a letra58 faz relação direta com Lorenzo, não somente pelo seu significado 

literal, mas por referir-se ao sol, ao “Lorenzo”. Na última sequência do filme, Lucía 

volta a cantarolar a música, dessa vez abraçada com Lorenzo e olhando pela janela, por 

onde entra um sol muito forte. A outra canção é “Romance de Curro el Palmo”, do 

compositor catalão Joan Manuel Serrat, cantada pelo músico espanhol Antonio Vega59. 

A canção aparece somente uma vez no filme, porém marca um momento importante na 

narrativa, quando o namoro de Lorenzo e Lucía está entrando em crise e eles estão 

prestes a ter a briga fatídica, que dá início ao filme. Ao esperar que Lucía dê seu 

“veredicto” sobre o novo romance de Lorenzo, ele coloca a música para tocar, aumenta 

o som e canta para ela, olhando em seus olhos e, por alguns instantes, impedindo-a de 

                                                 
55 Entre la luna y el sol / entre el frío y el calor / entre la tierra y el mar / caen mis lágrimas. (Entre a lua 
e o sol, entre o frio e o calor, entre a terra e o mar caem minhas lágrimas) 
56 Olavi Virta foi um cantor de origem finlandesa que fez sucesso nas décadas de 1940 e 1950 por cantar 
um gênero de tango finlandês. Em quase trinta anos de carreira, Olavi Virta gravou cerca de 600 músicas, 
muitas delas clássicas do folk da Finlândia. Faleceu em 1972. 
57 Céu azul, quando vou vê-lo? / Ao céu, à sua ponte azul / Intoxicamente alta / para se livrar das 
correntes da Terra / O céu esconde tudo - o sol / nuvens, as estrelas inclusive dão - a luz da lua / o céu 
esconde o mundo - o maior / também esconde sonhos - os mais bonitos / Maravilhosa é a eternidade azul 
do céu / escura como o desejo (tradução nossa a partir de uma tradução do finlandês para o inglês) 
58 Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor, oh oh oh, un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh oh oh. 

Llegó y me dió tu querer, que tanto y tanto busqué y por fin lo tendré. (Um raio de sol me trouxeseu 
amor, um raio de sol para o meu coração. Chegou e me deu seu querer, que tanto e tanto procurei e 
finalmente o terei) 
59 Julio Medem voltaria a trabalhar com Antonio Vega em Caótica Ana (2007), filme no qual o cantor 
aparece em cena cantando ao vivo uma das canções-tema do longa. Antonio Vega foi um cantor e 
compositor espanhol de música pop e rock. Faleceu em maio de 2009. 
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falar. A letra excessivamente melodramática60 dá o tom da própria cena, que é a 

iminência de uma crise que desencadeará todo o enredo. 

 

 

3.6 – A obra como expressão pessoal – referências biográficas 
 

Julio Medem imprime em seus filmes muitas referências da sua própria vida – o que, 

para os precursores da politique des auteurs, era uma das principais características de 

um cineasta autor. Como deixou claro muitas vezes em entrevistas61, seus filmes 

surgem de imagens e referências da sua própria experiência, seja seu cotidiano, de 

leituras de ficção ou lembranças do passado. Seus curtas foram exercícios nesse sentido, 

mas a partir de Vacas ele pôde expressar-se mais especificamente. A começar pelas 

dedicatórias, que estão presentes no final de todos os filmes. Seu primeiro longa, Vacas, 

Medem dedica a Lola, sua primeira esposa, mãe dos seus dois primeiros filhos Alicia e 

Peru. La Ardilla Roja é dedicado à sua filha Alicia, e vem com o texto “A Alicia, 

nuestra hija”, em primeira pessoa. Em Tierra a dedicatória vai para o seu segundo filho: 

“A mi hijo Peru”. Em Los Amantes del Círculo Polar, o homenageado é o seu pai, 

falecido antes que o filme estivesse completo: “dedicado a la memoria de mi padre”. 

Lucía y el Sexo foi dedicado a Montse, atual esposa de Medem, com quem tem uma 

filha, Ana – para quem Medem, em 2007, viria a dedicar seu filme Caótica Ana.  

 

Para além de ser somente uma dedicatória, o caso de Los Amantes del Círculo Polar é 

mais específico. Julio Medem inseriu no enredo do filme uma história que o ajudou a 

“acertar contas” com o pai e o tio, este que fez parte da Divisão Azul62 durante a 

segunda guerra. Seu pai tinha descendência alemã e não só ele como boa parte da sua 

família eram franquistas. Desse modo, Julio Medem teve muitas divergências com o 

pai, e inserir o personagem Otto, o piloto, exatamente como era o seu tio (que também 

se chamava Otto) foi uma forma de enterrar uma memória e, ao mesmo tempo, 
                                                 
60 Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor que me 

desvela la verdad... Entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. (Ai, meu amor, sem você não 
entendo o amanhecer. Ai, meu amor, sem você minha cama é larga. Ai, meu amor, que me revela a 
verdade, entre você e eu a solidão e a frieza da distância.) 
61 Ver Entrevista in ANGULO, Jesús; REBORDINOS, José Luis. Contra la Certeza. El Cine De Julio 
Medem. Edición de la Filmoteca Vasca y del Festival de Cine De Huesca. 2005, p. 165-292. 
62 A Divisão Azul foi uma unidade de voluntários espanhóis que serviu, a partir de 1941 e oficialmente 
até 1943, ao lado dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na frente oriental 
contra a União Soviética. 
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homenagear a linhagem paterna da sua família. A história de Otto, o piloto, e o modo 

como conheceu uma espanhola são referências da vida da sua própria família. Ainda em 

Los Amantes del Círculo Polar, Medem inseriu um momento em que, na TV, um 

telejornal (apresentado por Olga, mãe de Ana) fala sobre a cerimônia de pedido de 

perdão que o povo alemão fez ao povo basco, em razão do bombardeio em Guernica63. 

Além disso, é o seu próprio filho, Peru Medem, que faz o papel de Otto quando criança. 

 

Aqui também cabe citar as muitas referências ao País Basco que Medem colocou nos 

seus filmes, ora enfaticamente, ora sutilmente. O caso de Los Amantes del Círculo 

Polar e Vacas são os mais evidentes, porém também é possível ver, em La Ardilla Roja, 

os personagens que vivem em Donosti (San Sebastián) e o conhecido ambiente 

mediterrâneo do País Basco, à borda do mar Cantábrico. Julio Medem sempre situa seus 

personagens em lugares específicos da Espanha, e até seu terceiro filme eles todos 

vivem no País Basco. Em Tierra, a referência vem da mitologia basca, a relação que 

Medem estabelece entra a personagem Mari e a Dama del Amboto. 

 

Outro traço recorrente das referências biográficas que Medem coloca nos filmes é o 

nome dos personagens. Peru, Cristina, Ana, Alvaro, Juan, Sofia, Alberto, Otto – todos 

nomes de pessoas da sua família, entre filhos, tios, irmãos e primos. Muitas vezes há 

uma relação próxima entre o nome e o personagem, como o fato de, em Vacas, Peru ser 

o filho de Ignácio, ou Juan ser o tio louco e que perturba a paz da família. Juan Medem 

é um dos primos de Julio Medem, como quem sempre teve divergências políticas e que 

se declarou publicamente contra o diretor à época do lançamento do documentário La 

Pelota Vasca. Também a personagem Elena de Lucía y el Sexo é uma conceituada 

cozinheira de Valencia, exatamente como a avô do diretor. Outras referências mais sutis 

aparecem em La Ardilla Roja, quando Medem constrói Jota e Sofia como atletas 

campeões, como foi o próprio Julio Medem uma época da sua vida. E ainda em Los 

Amantes del Círculo Polar, o final trágico deve-se ao fato de o próprio Julio Medem ter 

acabado de se separar de Lola, sua primeira esposa. A volta à esperança no amor 

chegaria com o filme seguinte, Lucía y el Sexo, o qual dedicou a sua nova esposa 

                                                 
63 O bombardeamento de Guernica (Operação Rügen) foi um ataque aéreo sobre esta simbólica população 
basca em 26 de abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, por parte da Legião Condor alemã e 
Aviação Legionária italiana, que lutaram a favor dos rebeldes. As estimativas atuais do falecido vítimas 
estimadas em um intervalo que abrange 120-300 mortos. Guernica é considerada a capital cultural e 
histórica do País Basco e está localizada em Vizcaya (capital Bilbao), província da comunidade 
autônoma. 
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Montse Sanz (também diretora de arte do longa). O roteiro de Lucía y el Sexo surgiu de 

uma visita que Medem fez à ilha de Formentera (onde o longa foi gravado) após sua 

separação. 

 

3.7 – Polvo de amor con salvaje conocida – amor e sexo em Medem 
 

No início desse capítulo, caracterizou-se o cinema de Julio Medem como um cinema de 

poesia, que conta histórias de amor para desenvolver suas teses sobre o acaso, o ciclo da 

vida e recomeços. São essas histórias de amor que modelam os roteiros de Julio Medem 

e impulsionam os personagens, motivam seus conflitos. Porém o sexo é um outro motor 

propulsor dos ânimos e conflitos dos personagens, e tem relação direta com o amor. 

Pode-se afirmar que, no cinema de Julio Medem, o sexo aparece como catalisador das 

relações entre os personagens, e muitas vezes é o sexo que ocasiona ou resolve algum 

conflito específico. Desse modo, falar do cinema de Julio Medem sem voltar o olhar 

para o sexo como praticamente um tema é um equívoco. 

 

Em Vacas e La Ardilla Roja, a abordagem em torno do sexo é bastante similar. É 

construída uma tensão sexual muito forte entre Ignácio e Catalina e entre Jota e Sofia, 

enfatizados pela trilha sonora, por primeiros planos dos rostos e corpos dos 

personagens, assim como por diálogos sugestivos. A cena em que Ignacio surpreende 

Catalina no meio do bosque, o modo como a olha e como a joga no chão, o grunhido de 

uma vaca que ele faz quando está em cima dela, tudo isso, aliado ao ambiente úmido e 

cheio de ruídos do bosque, procura provocar uma sensação de tensão sexual entre os 

personagens, que se consuma explicitamente. A mesma tensão ocorre entre Jota e Sofia, 

como na sequência em que os dois conversam sobre como gostariam que o outro se 

comportasse durante o sexo, e descrevem com detalhes, sem medir palavras, 

insinuando-se ao outro. Durante as sequências, os planos vão ficando cada vez mais 

fechados, e enquanto Sofia se lembra de Felix e Jota se lembra de Elisa, o espectador 

tem diante de si um jogo de sedução construído milimetricamente para expor essa 

tensão sexual entre os personagens. Também em La Ardilla Roja, o sexo se consuma e 

há uma exploração do corpo de Sofia, assim como há do corpo de Catalina. Tudo o que 

antes se sugere, se consuma, e o espectador não é poupado de detalhes. 
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Figura 14 – Ignácio e Catalina fazem sexo em Vacas;  

Jota e Sofia fazem sexo em La Ardilla Roja 

 

Em Tierra a mesma tensão se estabelece ao redor dos personagens. Mari é a 

protagonista dessa tensão, por ser ela construída a partir da ideia de uma “puta cría”, 

uma menina que é puro sexo, que busca um homem por quem se apaixonar e com quem 

o sexo seja secundário. O contraste estabelecido entre Mari e Angela também se dá 

através do comportamento sexual – enquanto uma quer deixar de fazer sexo com 

qualquer um somente pelo prazer, a outra quer libertar seu lado mais atraente e sedutor, 

livrando-se das amarras do seu casamento e marido machista. Novamente o corpo das 

atrizes é explorado, e Mari é mostrada nua por diversas vezes, e bastante confortável. 

Suas cenas de sexo com Patricio são construídas com ruídos, lambidas e fotografia 

escura, e até mesmo a sua cena de “não-sexo” com Angel é cheia de erotismo. Em outra 

sequência, no chuveiro com Angela, Angel também é mostrado em nu frontal, ainda que 

bem sutilmente, e mais uma vez há uma cena de sexo erotizada. 

 

 

Figura 15 – Mari e Angela em Tierra 
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Los Amantes del Círculo Polar não tem como proposta causar uma tensão sexual entre 

Ana e Otto, porém o erotismo está presente de forma bastante sutil, como na sequência 

do encontro noturno secreto entre os dois. Otto vê o corpo nu de Ana e se masturba 

enquanto volta ao seu quarto. A fotografia da cena realça o corpo de Otto, inclusive os 

seus pêlos, e o mesmo recurso de iluminação é usado para realçar o corpo nu de Ana, 

deitada em sua cama. No momento em que era importante mostrar a descoberta do sexo 

entre aquele casal que vive junto o amor desde crianças, todos os recursos fílmicos 

trabalharam para marcar esse momento de evolução no relacionamento dos dois. 

 

 

Figura 16 – Os corpos de Ana e Otto em Los Amantes del Círculo Polar 

 

Em Lucía y o Sexo esta abordagem do sexo, apesar de parecer mais intensa que nos 

outros filmes, segue a mesma linha de estratégia destes. A diferença, aqui, é que o sexo 

é um dos temas do filme, o que não acontece nos anteriores. Se o primeiro flashback do 

filme (El sexo, 4 años antes) se refere justamente ao envolvimento emocional entre 

Lucía e Lorenzo, o sexo não aparece como um recurso para caracterizar esta relação, 

mas como a sua natureza mesma. Neste filme, o sexo é o causador desde a felicidade à 

mais profunda tristeza, e essa primeira parte é essencial para que o público conheça o 

envolvimento romântico entre Lucía e Lorenzo. Desse modo, o diretor construiu as 

cenas de sexo de modo igualmente romântico, e a câmera, demasiado próxima dos 

personagens durante o ato, trabalhou na tentativa de naturalizar o sexo, de revelar a 

felicidade compartilhada pelo casal a partir do seu nível de intimidade. O romantismo se 

contrasta com o erotismo na segunda parte do filme, quando o sexo já não é mais por 

amor, mas por puro e simples desejo. O núcleo do personagem de Belén (que inclui sua 
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mãe e Carlos) é o principal exemplo desse tipo de construção, que prima por diálogos 

de conteúdo erótico, referências literais a filmes pornôs (a mãe de Belén é uma atriz do 

gênero) e, mais uma vez, a exploração do corpo feminino. Porém chama atenção o 

modo como o corpo de Lucía e o de Belén são explorados. Enquanto a primeira aparece 

sempre em tons claros de luz, e sempre em momentos nos quais está feliz (com 

Lorenzo) ou sozinha (lamentando pela morte de Lorenzo), Belén é completamente 

erotizada, vulgarizada. O contraste entre o sexo com e sem amor é muito evidente neste 

filme. Porém, se o amor é o que impulsiona os personagens na obra de Julio Medem, o 

sexo é, para ele, parte indissociável deste processo.  

 

 

Figura 17 – Lucía e Belén em Lucía y el Sexo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, buscou-se identificar e analisar o que aqui 

se considerou marcas de autoria no cinema do diretor espanhol Julio Medem. Para tanto, 

usou-se como corpus os seus cinco primeiros filmes de ficção, a saber: Vacas (1991), 

La Ardilla Roja (1992), Tierra (1996), Los Amantes del Círculo Polar (1998) e Lucía y 

el Sexo (2001). Buscou-se demonstrar que estes cinco filmes do diretor constituem uma 

obra coesa e que apresenta um modo muito particular e específico de narrativa, 

caracterizando o seu diretor como autor, dentro das premissas e pressupostos da 

politique des auteurs. Identificadas estas marcas de autoria, fez-se uma análise de como 

elas funcionam nesses cinco filmes e como constroem suas estratégias de efeito para o 

espectador, a fim de compreender o universo fílmico de Julio Medem. 

 

Num primeiro momento, buscou-se propor uma metodologia de análise que unisse a 

politique des auteurs e a Poética do Filme, no sentido de recorrer ao que cada uma 

oferece de contribuição para o processo de identificação e análise das marcas de autoria. 

A politique, apesar de limitadora como um caminho de abordagem crítica de filmes, é 

essencial para que seja possível identificar o que pode, numa filmografia, ser 

considerado como marca de autoria. Segundo os pressupostos dos Jovens Turcos, um 

autor é aquele que preenche o seu filme com personalidade, que tem um modo 

particular, um modo único e seu de fazer cinema, de construir personagens, de abordar 

determinados temas, de manipular a câmera, o tempo e o ritmo dos seus filmes – ou 

seja, que o cineasta autor tem um estilo próprio e facilmente reconhecível. 

 

A Poética do Filme é um método de análise que se propõe a analisar a obra 

internamente com o objetivo de identificar quais são os seus mecanismos de produção 

de efeitos sobre o espectador. Diferente da politique, a Poética apresenta-se como 

metodologia, e, para este trabalho, tornou-se essencial para analisar de que modo as 

marcas de autoria de Julio Medem se organizavam em sua obra. Se a politique ajudou a 

identificar essas manifestações autorais e classificar o cinema de Medem como um 

cinema de autor, a Poética orientou o modo de compreensão dessas marcas como sendo 

as possíveis estratégias de efeito programadas pela obra. 
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Num primeiro momento, buscou-se contextualizar as noções teóricas sobre a autoria nas 

artes narrativas e especialmente no cinema. Tal contextualização serviu para delimitar a 

linha de pensamento através da qual o cinema de Julio Medem seria analisado. Buscou-

se mostrar que a politique des auteurs tem suas limitações e contradições, e que, apesar 

de, em sua época, sugerir um caminho de análise de filmes, não se apresenta como 

metodologia e tampouco oferece caminhos satisfatórios para compreender se um filme 

funciona dentro de suas propostas ou não. Houve uma tentativa de estabelecer uma 

visão mais crítica acerca da politique, por julgar-se que muitos dos seus aspectos 

encontram-se datados e não mais dão conta de estabelecer uma análise precisa da obra 

de um cineasta. Desse modo, a Poética do Filme foi apresentada como uma proposta 

metodológica mais satisfatória para compreender os mecanismos internos das marcas de 

autoria presentes na obra do cineasta. 

 

O passo seguinte foi fazer uma apresentação do cineasta em questão, a fim de 

familiarizar o leitor e orientar a leitura das posteriores análises. Fez-se um panorama da 

carreira de Julio Medem na Espanha, desde os seus primeiros filmes curtos até o seu 

último longa-metragem. Detalhes sobre condições de produção e escolha de equipe, por 

exemplo, se fizeram necessários, já que a politique des auteurs tem como principal 

pressuposto o fato de o filme ser um reflexo da personalidade do seu autor. Portanto, 

alguns fatos anedóticos se fizeram importantes para uma mais completa compreensão da 

obra do cineasta, que não se limitam apenas aos seus aspectos internos. Feita essa 

apresentação, passou-se às análises de fato. 

 

Buscando identificar o que poderia ser considerado marca de autoria no cinema de Julio 

Medem, estabeleceu-se uma hierarquia de temas a serem levados em conta nas análises. 

Com isso, pôde-se perceber que a obra de Julio Medem é essencialmente uma obra de 

efeitos poéticos, histórias de amor que servem como mote para discutir temas como a 

circularidade da vida, as coincidências (e o acaso), e os reencontros como uma chance 

de começar tudo de novo. O fato de esses temas se repetirem em todos os filmes e serem 

articulados estrategicamente, em geral, da mesma forma, acabaram por demonstrar que 

a filmografia de um cineasta contemporâneo atualiza os pressupostos da politique des 

auteurs. Medem faz um particular uso de recursos como a construção de personagens, 

os enredos, o uso da música, escala de planos e montagem, para causar determinados 
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efeitos no espectador. Neste trabalho, procurou-se identificar essas recorrências nos 

cincos filmes, a fim de descrevê-los e analisar seus mecanismos de funcionamento. 

 

Verificou-se que, nos cinco filmes analisados, há uma ênfase muito grande no universo 

particular dos personagens. São eles que estabelecem, logo no início dos filmes, um 

vínculo afetivo com o espectador, construído a partir de uma série de primeiros planos, 

que privilegiam suas expressões faciais e enaltecem seus ânimos, e também a partir de 

metáforas relacionadas à natureza (onde, segundo o próprio diretor, é o lugar no qual as 

pessoas podem se aproximar mais de si mesmas), exploradas tanto através de 

referências a animais como a ambientes naturais. Além disso, todos os protagonistas são 

colocados em situações nas quais precisam fugir do passado, escapar de suas vidas 

correntes para uma circunstância extraordinária, que provocará transformações internas 

profundas. 

 

Outro recurso que persistiu no cinema de Julio Medem foi o uso de uma escala de 

planos e movimentos de câmera que ajudavam a criar um efeito onírico e, ao mesmo 

tempo, tenso, de mistério. O contraste entre a banalidade dos enredos e a sofisticação 

com que são narrados é construído através desses recursos técnicos, aliados a uma 

fotografia bastante preocupada em criar essas atmosferas específicas. Cada filme tem 

uma cor bastante definida e a escala de planos sempre privilegia os rostos dos 

protagonistas, seus pontos-de-vista (enfatizados principalmente pelo uso abundante de 

planos e movimentos de câmera subjetivos) e seu entorno, especialmente quando este é 

construído em ambientes naturais, exibidos em planos gerais usados pelo diretor com 

muita frequência.  

 

Observou-se que o uso da música é outra estratégia para construir essas atmosferas. As 

composições do músico Alberto Iglesias, que colaborou em todos os filmes aqui 

analisados, trabalham no sentido de criar uma ambientação propícia para os conflitos 

dos personagens. Em conjunto com planos e movimentos de câmera, a música ajuda a 

construir um clima de tensão (Vacas, Tierra), mistério (La Ardilla Roja) e comoção 

(Los Amantes del Círculo Polar, Lucía y el Sexo). 

 

Metáforas e simbolismos representam outra constante no universo fílmico de Julio 

Medem. Construídas de modo textual e visual, as metáforas são modos encontrados 
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pelo diretor de caracterizar os personagens e seus conflitos. Além disso relacionam os 

protagonistas com os seus ambientes e com os outros personagens, a fim de melhor 

representar seus universos particulares. Há uma predileção por metáforas que remetem à 

natureza, muitas vezes construídas visualmente, como se fez um esforço em demonstrar. 

As metáforas também são um elemento que serve à criação de um universo muito 

específico, dando um tom fantástico, onírico e, às vezes, até mesmo surreal. 

 

O acaso é outro tema que aparece em todos os filmes do diretor. É principalmente 

através do acaso que os personagens se relacionam e que a maior parte dos conflitos se 

resolve. O apelo para as coincidências que acontecem entre os personagens acaba 

muitas vezes caindo numa estrutura inverossímil, porém até mesmo a inverossimilhança 

é pensada e concebida pelo autor, estratégia que se repete em todos os seus filmes. O 

tema tem seu ápice em Los Amantes del Círculo Polar, que constitui o maior e melhor 

exemplo de como o acaso influencia a construção dos personagens, seus enlaces e 

desenlaces amorosos, e os reencontros que proporcionam novos começos. 

 

Por fim, julgou-se importante apontar fatos da biografia de Julio Medem que ele inseriu 

na sua obra, já que esta é uma característica muito específica relacionada à politique des 

auteurs. Colocar referências autobiográficas requer um conhecimento acerca da vida do 

diretor, o que é algo completamente externo à obra, porém não se pode ignorar as 

investidas de Julio Medem em deixar seus filmes parecidos com ele, construir 

personagens e conflitos que remetem a episódios da sua vida, colocando neles os 

mesmos nomes de pessoas da sua família, dedicando cada um dos filmes a alguém, em 

primeira pessoa, entre outros recursos do gênero. 

 

Este trabalho não se propõe a esgotar a questão da autoria, já que o tema envolve muitas 

outras vertentes que aqui não foram tratadas. Um dos seus objetivos foi traçar um 

panorama do que até hoje se buscou falar sobre a autoria no cinema, de modo a 

problematizar as premissas da politique des auteurs e oferecer um caminho mais 

completo de análise fílmica, mas que não deixasse de contemplar o que pela politique 

foi oferecido. Desse modo, houve um particular esforço em unir a abordagem da 

politique ao método analítico proposto pela Poética do Filme, de modo a utilizar o que 

cada uma dessas linhas de pensamento tem de mais eficiente. As premissas pensadas 

pelos Jovens Turcos foi um caminho para se pensar de que modo um autor pode ser 
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caracterizado e identificado, e a Poética foi usada como um meio de analisar de que 

forma as marcas de autoria desse diretor funcionam para causar determinado efeito 

sobre o espectador. Espera-se ter deixado claro que as estratégias de efeito do programa 

poético de Julio Medem são aqui consideradas exemplos do seu estilo cinematográfico, 

que o caracteriza como um autor de filmes. Com isso, naturalmente, não se quer dizer 

que toda estratégia de efeito representa uma marca de autoria, mas apenas o fato de que, 

ao verificar-se que tais estratégias são constantes numa obra, podem ser identificadas 

como estilo, marcas de autoria. 

 

Esta monografia tampouco se propôs a esgotar a obra de Julio Medem. Apesar de ser 

uma obra autoral, cada um dos filmes tem um mecanismo de funcionamento interno 

bastante específico, e por esta razão eles merecem uma análise separada, um a um. 

Naturalmente, para analisar as marcas de autoria neste trabalho, uma análise de cada 

filme foi feita previamente, e a partir delas foi possível não só identificar tais marcas, 

mas perceber como elas funcionam em conjunto. Porém, esta escolha anulou a 

realização de uma análise mais detalhada, o que fugiria da proposta deste projeto. De 

todo modo, considera-se importante que se volte o olhar para a filmografia de Julio 

Medem a partir da análise de cada um dos seus filmes em particular, já que, para além 

das suas marcas de autoria, existe uma poética do seu cinema, que merece ser 

investigada mais a fundo. Observar como se programa estrategicamente cada filme, 

como o diretor constrói sua narrativa a partir da música, a fotografia e a montagem, 

entre outros recursos, as estratégias de efeito específicas de cada longa-metragem, 

enfim, buscar compreender o universo fílmico de Julio Medem a partir de uma análise 

particular de todos os seus filmes, abrangendo assim outros aspectos que lhe são 

peculiares, principalmente aqueles que foram por este trabalho ignorados. 
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