
  

 
 
 
 
 
 
 

Foi exibida na Cinemateca Brasileira, no dia 31/03, a cópia 
restaurada do filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo 
Coutinho. O evento, seguido de debate, fazia parte do Festival É Tudo 
Verdade. No debate, além do próprio Coutinho, estavam Zelito Viana, 
Carlos Augusto Calil e Lauro Escorel. 

Eu me lembrava razoavelmente do filme, mas os detalhes se 
misturavam aos olhos marejados todas as vezes a que o assisti. 
Lembro-me, em especial da primeira vez, em 1984, em que não 
apenas eu, mas grande parte dos espectadores choravam 
copiosamente. Desta vez também foi 
muito emocionante, com o acréscimo 
de que a cópia restaurada está 
realmente supimpa!  

Conto um pouco da história dessa 
obra prima. Eduardo Coutinho, assim 
como Leon Hirszman, Cacá Diegues, 
Flávio Migliaccio, Davi Neves e tantos 
outros homens do cinema (novo), 
pertenciam ao CPC da UNE e 
costumavam viajar pelo Brasil, na 
chamada “UNE volante”. Em uma 
dessas viagens pelo Nordeste, em 
1962, Coutinho presencia e registra a explosão de um movimento 
decorrente do assassinato de um líder camponês, João Pedro Teixeira 
(no recente 2 de abril, esse crime completou 50 anos). Todos ficam 
impressionados com a força da viúva – Elizabeth Teixeira – que, com 
alguns dos seus 10 filhos, participa dos protestos.  

Eduardo Coutinho decide filmar a história do líder João Pedro e 
volta ao local (Sapé e Galileia, na Paraíba), quase dois anos depois, 
conseguindo a participação de Elizabeth, no papel dela mesma, e de 
vários camponeses, companheiros de luta. As filmagens se iniciam em 
março de 1964, poucos dias antes do golpe militar. São realizadas 
algumas cenas e logo a equipe teve que ser dispersada, alguns são 
presos, outros fogem. O filme e vários materiais são apreendidos, 
como material subversivo. Mas um negativo é salvo, assim como 
algumas fotos. Em 1981, Coutinho retoma a ideia do filme e resolve 
pesquisar o paradeiro de Elizabeth, que vivia clandestina, como “Dona 
Marta”, no Rio Grande do Norte. O filme muda de rumo e passa a ser 
um documentário sobre a filmagem e a interrupção de Cabra Marcado 
para Morrer.  

Coutinho faz um filme genial, metalinguístico, alternando as 
filmagens de 1964 com as dos anos 1980, seguindo adiante na 
recomposição da história da família do camponês assassinado, pois a 
vida de Elizabeth fora esfacelada pela perseguição política. Coutinho, 
que na época, trabalhava no Globo Repórter, sai em busca de todos 
os filhos da família Teixeira, que estão espalhados pelo Brasil, sendo 
que um deles está em Cuba. Há um entrelaçamento muito intenso da 
forma com o conteúdo.  

O formato de documentário em que o entrevistador e as câmeras 
estão visíveis pode nos parecer, hoje, natural 
(especialmente nos filmes desse grande 
documentarista), mas isso foi uma total inovação no 
cinema (vinda da TV). Essa transparência da 
investigação aliada ao conteúdo fortíssimo ganhou 
um tom documental e, ao mesmo tempo, emotivo. A 
tensão de estar se fazendo aquele documentário é 
nítida, porque era o início dos anos 1980. O filme foi 
terminado e exibido em 1984. Pensar hoje que eram 
os anos finais da ditadura pode parecer tranquilo, 
mas hoje é que sabemos que ela estava no fim. Não 
era claro pra ninguém o que aquilo iria virar... A 
insegurança era imensa! Poucos filmes conseguem 

transmitir tanta emoção, tanto medo, tanta tensão como este! 

A partir da história de uma família, ele conta não a história do 
golpe, mas desta “tragédia brasileira”. Coloco entre aspas porque 
peguei da fala de Carlos Augusto Calil, no debate após a exibição. 
Concordo também com ele, no sentido de que este talvez seja o filme 
que mais “mostra” o que foi a ditadura militar neste país. Eu, como 
professora de História, adoraria exibir esse filme para os alunos. 
Acredito que, em breve, isso será possível, pois deve ocorrer o 
lançamento em DVD.  

O crítico Luiz Carlos Merten afirmou, dia desses, que o filme é 
datado, isto é, perdeu a atualidade. Discordo com veemência! Atesto 
que a maioria dos jovens pouco sabe sobre nossa história recente. 
Este filme não é apenas atual, mas urgente, já que há quem diga que 
tivemos uma “ditabranda” e vemos, por exemplo, na USP, o 
autoritarismo voltando com toda força. Esse tema continuará em outra 
edição, pois “Cabra” ainda dá o que falar.              Cláudia Mogadouro 

 

(*) Cineasta e roteirista, nascido em São Paulo, em 1962. Seus primeiros destaques foram com os curtas Frankenstein Punk (animação, com 
Eliana Fonseca, 1985) e A Garota das Telas (1986). Na TV, destacou-se, nos anos 1990, com Castelo Rá-tim-bum (TV Cultura) que foi 
transformado em filme, em 1999. Na TV ainda realizou Cidade dos Homens (2004) e Filhos do Carnaval (2006). Seu 2º filme foi o 
premiadíssimo O Ano que meus Pais Saíram de Férias (2006) e agora Xingu (2011). Sua parceira nos roteiros é Anna Muylaert.   
(**) Nasceu em João Pessoa, em 1947. Premiadíssimo diretor de fotografia, passou à direção em Janela da Alma (2001), Lunário Perpétuo 
(2003), Moacir Arte Bruta (2006) e Raul: o início, o fim e o meio (2011).  É irmão do cineasta Wladimir Carvalho.  
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Se alguém nos instasse a pensar em algum filme “sensorial”, em 
que o visual e/ou a música contassem mais do que os diálogos, qual 
deles elegeríamos?  Luz Silenciosa? Ou para ficar em um mais 
recente, O Artista – um musical sensível e romântico? Certamente, 
nem de longe cogitaríamos em um filme em que a personagem 
principal fosse um compulsivo sexual (que algum crítico classificou, 
equivocadamente, como “erotomaníaco”...), um sujeito que, em Nova 
York, se dedica a fisgar (a começar pelos olhos!) mulheres no metrô, 
nas boates, no trabalho e, não bastasse, embutisse em seu 
computador imagens pornográficas em profusão, compulsivamente se 
masturbasse, contratasse prostitutas ao seu apartamento e, ainda 
insatisfeito, recorresse eventualmente a uma boate gay... 

Com essa ruidosa descrição de personagem, nada mesmo 
sugeriria que Shame (Shame, Reino Unido, 2011; Dir.: Steve 
McQueen) fosse um filme sensorial.  

Brandon (Michael Fassbender, perfeito no papel) é o obcecado 
sexual que começa seu dia no metrô, com seus olhares diretos a 
alguma moça que lhe chamasse a atenção. Seus dotes de 
“conquistador” são conhecidos por seu chefe, 
casado, mas hipócrita a ponto de se bancar 
como um mal sucedido conquistador alla 
Brandon.  

Brandon é um irlandês solitário, quarentão, 
que se faz acompanhar de prostitutas, colega 
de trabalho, alguém que conhecesse em algum 
lugar. É um sujeito que tem consciência e que 
aparentemente se incomoda com seu vício por 
sexo, mas que sabe conviver com isso. Não 
saberia lidar, entretanto, com algo novo em sua 
vida, a abalar sua privacidade – a repentina visita de sua irmã, Sissy, 
vinda de Los Angeles, carente de afetos e talvez doente (a linda Carey 
Mulligan).    

Na primeira cena em que Brandon vê sua irmã, no banheiro, o 
espectador a vê nua por um espelho. Em sua primeira saída com a 
irmã, no metrô, a câmera foca os personagens pelas costas. Numa 
reunião executiva na empresa onde Brandon trabalha, os funcionários 
são vistos por sua silhueta, num jogo de luz que favorece a penumbra. 
Quando Brandon sai com sua colega de trabalho, Marianne, 
novamente os vemos por suas silhuetas pelas ruas de NY. É esse 
olhar indireto sobre os personagens que nos leva a pensar na 
vergonha de que fala o título – haveria mais do que uma acomodação 
de Brandon ao seu modo de viver – na verdade, algo a se esconder 
dos outros. 

Para compensar diálogos pobres desse filme, além do visual 
forte, sensual, insinuante (as silhuetas) e a bela fotografia – 
caprichada nas nuances de claro-escuro, contamos, ainda, com a 
poderosa música tema de Brandon - um verdadeiro leitmotiv!* A 

música de Harry Escott ressoa num crescendo circular, até alcançar 
um clímax, um amargo êxtase; como temas secundários, músicas de 
J. S. Bach**, com o lendário Glenn Gould ao piano, com seu toque 
moderno e algo mórbido – as peças caracterizam muito bem o 
Brandon. Além disso, Mulligan canta belamente, em tom melancólico e 
desalentado, New York, New York, desnudando de forma magistral 
sua personagem (detalhe: esta cena teria sido rodada em tempo real, 
com Fassbender realmente se comovendo com a atriz).    

As cenas de sexo não escondem o vazio interior de uma 
personagem imersa na vida de uma grande cidade, do quilate da Big 
Apple. Fala mais alto, entretanto, o olhar e a expressão facial de 
Fassbender – marcantes e que dispensam maiores comentários neste 
interessante filme! 

Para pensar: um irlandês como personagem nos remete a um 
país com forte influência de religiões, com suas inevitáveis cargas de 
ranço moralista - uma clara antinomia ao tipo de comportamento 
mantido por Brandon. 

Uma ambiguidade: ao ir para a cama em que Brandon dormia, 
Sissy se vê fortemente rechaçada pelo irmão – 
teria ele tido, no passado, “algo mais” com a 
irmã ou estaria reprimindo uma atração física 
por ela?  Ou simplesmente seria por incômodo 
com sua presença?    

Um desafio: o diretor afirma tratar-se de 
um filme de nosso tempo: “é sobre como a 
liberdade de alguém pode aprisioná-lo e ele 
precisa de um vício para atenuar sua dor.” Diz 
mais: “é um filme político!” Onde? Como? 
Decreta o crítico de cinema Zanin: “é político, 

sim!” Pois recorro a um verbete de um Dicionário de Filosofia*** - 
dentre algumas definições, esta: “Política - o estudo dos 
comportamentos intersubjetivos.” Tal definição concerne à Psicologia e 
à Sociologia, no que tange ao estudo das relações humanas. Cai 
como uma luva para a temática do filme: de fato, o diretor busca 
menos resolver os conflitos de suas personagens do que, através 
delas, ilustrar a sociedade atual. 

Marcos Paulino - "Agradeço por comentários e sugestões da 
Cláudia Mogadouro e Janete Palma.” 

__________________ 

* tema musical associado a uma personagem. 

** Bach, por sua vez, tinha um profundo senso de religiosidade 
que, contudo, não se furtou de explorar musicalmente temas tão 
mundanos quanto o vício por café... Aliás, Bach tinha lá seu vício: 
fumar cachimbo!... Isso sugere que o diretor foi nada fortuito em suas 
escolhas musicais para Shame.  

*** de N. Abbagnano. 
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A Invenção de Hugo Cabret ........................... 9,46 
A Separação ................................................. 9,10 
O Artista ........................................................ 8,60 
Habemus Papam ........................................... 8,58 
Tomboy ......................................................... 8,50 
Albert Nobbs......................................................7,73 

 
 
 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
Reativamos nosso fundo para algumas despesas que temos ao 
longo do ano. A doação voluntária pode ser feita em qualquer 

valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-mail: 
estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  

Banco: Caixa (104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5 

VERGONHA: SOB O PRISMA DE SILHUETAS 
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