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Resumo: A sequência que encerra Filme de amor, de Júlio Bressane, trata das 
relações entre corpo e espaço urbano a partir de oposições entre, de um lado, 
os monumentos da cidade e seu espaço geográfico — que trazem em si a escrita 
de uma história – e, do outro, os corpos humanos e o sexo, representados por 
citações à pintura ocidental. Tanto em Bressane como em Édouard Manet, 
podemos encontrar um olhar “devolvido” ao espectador. Um olhar que opõe “o 
mundo mental que se foi” e a modernidade. 
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A sequência que encerra Filme de amor, de Júlio Bressane, trabalha sobre 

as relações entre o corpo e o espaço urbano, um tema central nesse vigésimo-

quarto longa-metragem do cineasta carioca. A sequência analisada é também a 

derradeira da narrativa e inicia-se com um plano geral da cidade do Rio de 

Janeiro, em preto e branco: a Baía de Guanabara ao fundo, o Pão de Açúcar à 

direita. Um decalque de uma imagem de cartão-postal. Após alguns segundos de 

silêncio, tem início uma canção (uma versão do “Hymne à l’amour”, de Édith 

Piaf e Marguerite Monnot, na voz da cantora brasileira Dalva de Oliveira). A 

canção seguirá durante os planos seguintes, sendo executada de maneira 

integral. 

O plano seguinte está ao nível do chão, com uma boca de bueiro em 

primeiro plano e as pernas e pés de vários transeuntes em quadro, atravessando 
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a rua. O contraste impressiona: do plano aéreo, desprovido da presença 

humana, em um corte seco, atinge-se o chão; a boca de bueiro a trazer também 

a referência ao subterrâneo, ao “dejeto”. A música e a fotografia em preto e 

branco atenuam o choque e ajudam a ressaltar as formas e contornos do bueiro 

e a textura do calçamento. Uma fresta em meio à cidade. 

À primeira vista, Filme de amor lida com o corpo humano e o erotismo, 

mas, especialmente nesta sequência final, o filme “corporifica” e “erotiza” o 

próprio espaço urbano. Em outras passagens do filme, se quisermos levar 

adiante essa metáfora, o interior de um trem poderia ser entendido como uma 

espécie de “canal”, os rios e córregos como “artérias”, etc. 

Na continuação da sequência, um novo plano e um novo contraste: à 

direita do quadro, uma estátua equestre — monumento de uma história oficial 

— é observada por duas mulheres. Elas parecem conversar entre si (a música 

não permite ouvir o tema da conversação), começam a andar e terminam por 

sair de quadro. Durante alguns segundos, o plano mostra apenas a estátua. 

Temos uma oposição entre o monumento (a História que a própria cidade 

impõe sobre si) e as pessoas, os corpos que ocupam essa mesma cidade. Um 

diálogo entre a História oficial e os corpos que transitam por ali: absortos, 

perdidos, circulando — como o capital. 

“A metrópole era o signo do capital: era ali que se via a mercadoria ganhar 

corpo” (2008, 119), escreve T. J. Clark no primeiro capítulo de A pintura da 

vida moderna, obra em que examina o processo de haussmanização de Paris. A 

reurbanização de Paris, levada a cabo pelo Barão de Haussmann durante a 

segunda metade do século XIX, serviu de modelo e inspiração para a 

reurbanização do Rio de Janeiro levada a cabo durante o mandato do prefeito 

Pereira Passos na primeira década do século XX.2 De maneira geral, a 

haussmanização criou uma nova cidade, ao mesmo tempo consequência e 

motor do capitalismo: “[a metrópole] era uma forma de capital, e uma das mais 

efetivas” (Clark 2008, 105). As novas relações entre o espetáculo da cidade 

capitalista e a nova sensibilidade visual criada por essa mesma cidade (em 

choque com uma antiga sensibilidade que se perdia) vai ser, segundo Clark, o 

tema das pinturas de Manet e seus seguidores. 

                                                             
2 Walter Benjamin também trata da “haussmannização” de Paris em um capítulo de suas 
Passagens. Ver Löwy 2006. 
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O final de Filme de amor também se estrutura como um grande espetáculo 

da cidade do Rio de Janeiro, a “Paris tropical”. Da imagem de cartão-postal, 

passamos para o teatro das ruas, onde as relações humanas acontecem nos 

interstícios da “História oficial”, representada, na sequência em questão, pela 

estátua equestre. A percepção da cidade em Filme de amor tem importância 

central: para chegarem ao apartamento onde se encontrarão — localizado em 

um prédio de esquina, em cuja entrada há uma placa com as palavras “A 

Popular” —, os três personagens precisam percorrer as ruas da cidade do Rio de 

Janeiro, e para isso usam o trem urbano, ônibus etc. Um caminho do centro 

rumo à periferia. A cidade torna-se o espaço do encontro erótico, um encontro 

que só pode se realizar plenamente longe do centro, em espaços que o filme 

inicialmente retrata como “desertos”, remetendo a uma espécie de “cidade 

fantasma” — ou a um quadro de De Chirico. Podemos lembrar também de 

Manet, que cria suas telas como cenários cheios de “vazios”. Mesmo nos 

retratos do artista francês, o uso constante de grandes áreas de tinta fazem essa 

função de “destacar” e “isolar” os elementos do quadro — como em O toureiro 

morto (1864) ou O tocador de pífano (1866). Em outras obras, podem confundir 

objeto e fundo, como em O balcão (1868). 

De volta à sequência analisada, temos um movimento de câmera que 

segue uma fila de pessoas e adentra um edifício comercial. Quando a porta do 

elevador se abre, surge uma das personagens femininas do filme, vestindo um 

uniforme de ascensorista (os três personagens centrais de Filme de amor 

representam as Três Graças da mitologia). A câmera entra em um salão de 

cabeleireiro e surge o personagem masculino do filme, trabalhando como 

barbeiro. A canção finalmente termina, e os sons do salão de cabeleireiros 

começam a ser ouvidos: ruídos, murmúrios, a tesoura em seu movimento de 

corte. Atrás do barbeiro, vemos a última das três personagens centrais, que 

também trabalha no salão, como manicure. 

Ato contínuo, esse mesmo plano, desde a entrada do edifício comercial, é 

repetido, agora em cores. Outra mudança: a personagem da manicure, ao 

“perceber” a entrada da câmera (ou de um cliente), levanta o olhar e encara 

diretamente a câmera (ou o espectador). Um olhar “devolvido”, semelhante 

àquele do quadro do pintor francês Édouard Manet. Em Filme de amor, Bressane 

utiliza citações diretas de várias obras da pintura ocidental (Botticelli, Goya, 
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Courbet, Balthus entre outros), mas é Manet, mesmo sem ser citado 

textualmente, quem apresenta relações mais profundas com o filme. No quadro 

Un bar aux Folies-Bergère (1881-82), “uma atendente fita um observador, 

comprador potencial, que se deixa entrever obliquamente no espelho” (Martins 

2007, 73). 

Figura de linguagem comum no cinema moderno, o olhar lançado pelo 

personagem à câmera pode trabalhar em várias chaves. Uma delas é a da 

reflexividade, quando a obra de arte se reconhece enquanto objeto endereçado 

a um leitor. Ao analisar a presença dessa figura no Primeiro Cinema, Jacques 

Aumont estabelece uma relação entre os irmãos Lumière e os pintores 

impressionistas (2004, 44). Em Bressane, o olhar devolvido estabelece uma 

“materialidade presente” (Martins 2007, 72) do mundo, relacionada com a 

presença dos corpos e a iminência do sexo. Esse mesmo olhar, também 

associado ao sexo, pode ser encontrado em outros quadros de Manet, como em 

Olympia (1863). T. J. Clark lembra que a prostituta era “a figura ideal” para se 

representar a Paris moderna, por concentrar, como a própria cidade, “um lugar 

de prazer, particularmente para o olhar, mas de tal modo que sugerisse que os 

prazeres da visão envolviam alguma falta” (Clark 2008, 127). 

O sexo como algo “proibido” (e até, de certa maneira, interdito) no espaço 

da cidade é um tema caro a Filme de amor. Toda a metrópole, de certa maneira, 

faz circular o capital e o desejo, um alimentando o outra, num movimento 

incessante que insere os corpos em produtores e/ou consumidores. Filme de 

amor encena uma interrupção, um corte nesse movimento, quando surgem o 

sexo e a erudição — duas instâncias que, para Bressane, parecem prescindir do 

tempo controlado da metrópole, ou mesmo subvertê-lo. 

Luiz Renato Martins, ainda sobre Un bar aux Folies-Bergère, fala da 

“distinção entre o classicismo ou o mundo mental que se foi, e a modernidade 

ou o mundo tal como é na sua materialidade presente” (Martins 2007, 72). 

Bressane, em seu jogo de oposições na sequência final do filme, coloca frente a 

frente esse “mundo mental que se foi” (os monumentos da cidade e seu espaço 

geográfico, que trazem em si a escrita de uma história; mas também as 

memórias e delírios; a erudição) em oposição a um mundo da “materialidade 

presente” (o tempo presente, cronológico; o mundo dos corpos e do sexo). 

Essa talvez seja a razão de dois planos idênticos, um preto e branco e outro 
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colorido: dois “mundos” que coexistem e se interpenetram, que deixam marcas 

um no outro. O choque entre a sensibilidade do passado e a do presente, entre a 

erudição como um ato contínuo de acúmulo e reinvenção e o ato sexual como 

um “corte” nessa continuidade. 

O mar é central em grande parte da obra de Bressane. É na natureza (e em 

sua representação, um dos gêneros clássicos da pintura do século XIX) que 

Bressane vai buscar os mitos de formação da história do Rio de Janeiro — que 

são os mitos possíveis para a formação da história do Brasil. Em relação com 

aquela tradição pictórica, existe uma espécie de “moldura” em Filme de amor: 

além do último plano do filme mostrar a praia, com as ondas batendo na areia, 

temos, após os créditos iniciais, vários planos que mostram o mar da orla 

carioca. A presença do mar em Bressane parece realizar dois movimentos: em 

primeiro lugar, uma natureza entendida como o “paraíso terrestre” encontrado 

pelos europeus,3 mas também o horizonte que marca a separação entre Europa 

e Brasil. Metaforicamente, a distância entre a “civilização” europeia e o “atraso” 

brasileiro, uma tese comum a vários pensadores brasileiros do século XIX. 

Estar nos trópicos é estar mais perto da natureza, mas também mais distante da 

Europa — o modelo de civilização no final do século XIX. 

A estátua equestre mostrada na sequência de Filme de amor é de autoria de 

Rodolfo Bernardelli e retrata o General Osório. Bernardelli foi um escultor 

mexicano, naturalizado brasileiro, também autor de uma escultura em bronze, 

Moema (1895-1898), atualmente no acervo da Pinacoteca do Estado de São 

Paulo. Luciano Migliaccio, ao escrever sobre essa escultura, associa-a ao quadro 

homônimo de Victor Meirelles (1866): 

Com Moema, exposta em 1866, Victor Meirelles reformulara 
em termos nacionais, vinculando-o ao indianismo dos intelectuais 
românticos do círculo de dom Pedro II, um gênero da tradição 
clássica da pintura: a paisagem histórica ou mitológica caracterizada 
pela presença do elemento erótico do nu feminino. (Migliaccio 2009, 
60) 

 

Filme de amor trabalha sobre esses mesmos elementos. Em Bressane, o 

elemento erótico e o nu feminino servem, entre outras coisas, para tratar da 

história do Brasil e da mitologia (em sentido amplo, como na citação das Três 

Graças, e também em relação a uma mitologia de formação do Brasil). Nesse 

                                                             
3 Ver Holanda 2010. 
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sentido, a paisagem em Bressane sempre possuiria um componente “erótico” — 

seja de maneira explícita ou alegórica. Podemos lembrar que, na história do 

Brasil, a alegoria feminina foi recorrentemente utilizada para representar a 

República (Carvalho 1990). José Murilo de Carvalho, ao tratar da diferença 

entre o uso da alegoria feminina na França e no Brasil, salienta que: 

O imaginário, apesar de manipulável, necessita, para criar 
raízes, de uma comunidade de imaginação, de uma comunidade de 
sentido. Símbolos, alegorias, mitos só criam raízes quando há terreno 
social e cultural no qual se alimentarem. Na ausência de tal base, a 
tentativa de criá-los, de manipulá-los, de utilizá-los como elementos 
de legitimação, cai no vazio, quando não no ridículo. (1990, 89) 

 

Ou seja, parte dos embates envolvidos na elaboração de uma “mitologia” 

da história do Brasil e do brasileiro (e, no caso de Bressane, do carioca) partem 

de um debate sobre qual sociedade vai (ou não) legitimar essa mitologia. Como 

aponta Carvalho, existe o risco de não haver terreno social e cultural para 

alimentar esses mitos, e eles poderão parecer ou “estrangeiros” (vindos de 

“outro lugar”, como a França, no caso da representação da República e do 

modelo urbano do Rio de Janeiro) ou “ridículos”. Esse elemento “ridículo” 

pode ser entendido também como o desencontro entre um objetivo de 

representação desejado e o sucesso, atribuído pelos membros de um grupo 

social, desse desejo de representação. No cinema brasileiro, o descompasso 

entre o modelo a ser copiado e a efetiva realização está presente, como 

elemento cômico, nas chanchadas cariocas — que inspiraram a obra de 

Bressane, especialmente durante as décadas de 1960 e 1970. Dito de outra 

maneira, na chanchada (e em parte do cinema de Bressane), o Brasil é 

entendido ora como cópia (mal feita) dos modelos estrangeiros, ora como 

piada. 

Paradoxalmente, essa “incapacidade” do brasileiro tanto para fundar uma 

“civilização” nos moldes europeus quanto para copiar os modelos 

cinematográficos estrangeiros (conforme a frase lapidar de Paulo Emílio Salles 

Gomes) acabou sendo incorporada à mitologia brasileira. O modernismo 

brasileiro, cujo marco está na Semana de Arte Moderna de 1922, vai trabalhar 

outra via de interpretação do país ao reunir matrizes distintas: uma inspiração 

europeia (os modelos clássicos, que muitas vezes serviram como base para a 

paródia e o deboche), a exaltação da exuberância natural e do caráter tropical 
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do país (características que passam a ser determinantes e fundadoras, não mais 

representando a impossibilidade do avanço cultural) e — last but not least — a 

piada. 

A interpretação do trópico como sinônimo de atraso passa a ser, de certa 

maneira, “invertida”, e os supostos méritos do país passam a ter origem 

exatamente em suas características tropicais e mestiças, num primeiro 

movimento de uma tentativa de se recuperar, numa chave menos negativa, as 

origens negra e indígena da nação.4 Nesse momento de (re)construção da 

imagem do país, durante as décadas de 1930, 1940 e 1950, o Rio de Janeiro teve 

papel central. Capital da República, houve um esforço, especialmente durante o 

governo de Getúlio Vargas (1930-1945), no sentido de se construir uma nova 

identidade nacional, cujos moldes dialogavam com essas matrizes. Trata-se do 

momento em que o samba carioca é alçado à categoria de “música nacional”, de 

uma identidade que ressaltava o mito da natureza exuberante, mas que ao 

mesmo tempo tentou afirmar os elementos de sua modernidade — mesmo 

tratando-se de uma modernização conservadora.5 

Essa espécie de mitologia de formação da identidade nacional, que se 

consolida de maneira mais radical a partir do governo Vargas, é central no 

cinema de Bressane, que trabalha com os símbolos de um Rio de Janeiro 

imperial e republicano (como a estátua do General Osório) em chave 

abertamente cômica ou, em seus filmes mais recentes, de maneira irônica. Em 

Filme de amor, a cidade é trabalhada como o espaço do encontro de pares de 

opostos: o nacional e o estrangeiro; o negro e o branco; a influência europeia e 

uma “languidez” brasileira (que transparece nas cenas em que os personagens, 

trancados no quarto de periferia, se entregam ao consumo de drogas e aos jogos 

sexuais, mas ao mesmo tempo recitam textos com conteúdo erótico). 

O “hibridismo” que apontamos em Bressane não está livre de arestas e 

dificuldades. É principalmente a partir da presença da música popular brasileira 

que o cineasta tenta resolver essas arestas, recriando a história do Brasil como a 

de um país, em certa medida, inventado pelo samba. Na música, pode existir o 

encontro de uma voz brasileira, uma “cantora do rádio” (Dalva de Oliveira) 
                                                             
4 Alguns exemplos são o “Manifesto antropófago” de Oswald de Andrade, publicado em 1928, 
onde a piada e o humor são elementos centrais; nos estudos sociais, a obra de Gilberto Freyre, 
especialmente Casa-Grande & Senzala (1933). 
5 Sobre a economia brasileira durante o governo Vargas e as manifestações culturais do mesmo 
período, ver Fausto 2007. 
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com a chanson francesa (Édith Piaf). Essa representação do país a partir do 

feminino consegue ser, ao mesmo tempo, idealizada e irônica. Porque Bressane, 

em seu percurso no cinema, parece entender a história do Brasil a partir da 

matriz de uma “ironia ideal”, o que explicaria seu interesse por Noel Rosa 

(compartilhado por Rogerio Sganzerla) e por Machado de Assis, outros 

(re)criadores da cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade “em disputa”, onde um 

“mundo mental que se foi” e a modernidade continuam em choque constante, 

ou, nas palavras de Margareth da Silva Pereira, ao falar sobre a construção de 

uma imagem “mítica” e idealizada do Rio de Janeiro, “mesmo a visão da tão 

cantada Baía da Guanabara, que tantas vezes inspirou a comparação com 

cenários divinos, no dia a dia, revela-se como universo da ação humana, de sua 

condenação à errância e ao trabalho” (Pereira 2000, 323). 

É nos interstícios entre o mito e a história, entre aquilo que é idealizado e 

o dia a dia da cidade, que Filme de amor, lançando mão de erudição e de 

erotismo (e de um humor e uma ironia tipicamente “modernistas”), 

(des)constrói a imagem da cidade do Rio de Janeiro. 
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