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Resumo: Proponho-me fazer uma análise dos filmes Os Verdes Anos (1963) e
Sangue do meu Sangue (2011) a partir de uma análise formal que privilegia o
elemento arquitetónico dos filmes, ou seja, a partir da relação entre as
personagens e o décor.
Em Os Verdes Anos, embora Ilda e Júlio partilhem da mesma raiz social, estão
apartados por uma arquitetura que se lhes impõe, pelos espaços que habitam.
Júlio habita o nível raso do espaço urbano, enquanto Ilda habita o nível médio.
Se na cave da oficina de sapatos Júlio é dominado por um espaço que lhe
dificulta os movimentos e por uma “(…) visão determinada pela esquadria
retangular e horizontal da janela que fica ao nível da rua” (Fonseca 2004, 270),
Ilda domina o espaço urbano com ligeireza e à vontade. Em Sangue do meu
Sangue, também Cláudia e Alberto estão separados pelos espaços que habitam.
Se a Alberto está associado o conforto da sua ampla moradia e a frequência de
hotéis luxuosos, Cláudia move-se pelas minúsculas divisões de uma pequena
casa situada no bairro Padre Cruz, em Lisboa. Em simultâneo com os planos da
ação no interior da casa, o plano do som reforça esta enclausura espacial através
dos diálogos em voz-off (que advêm dos familiares de Cláudia numa outra
divisão ou dos vizinhos no exterior da casa).
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Este paper debruça-se sobre os filmes Os Verdes Anos (1963), de Paulo
Rocha e Sangue do meu Sangue (2011), de João Canijo, a partir de uma análise
formal que privilegia o elemento arquitetónico. Com base na relação entre as
personagens e o décor procura-se responder à seguinte questão: como pode ser
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feita uma leitura de ambos os filmes de uma luta que o subterrâneo trava contra
a altura e como é que pode ser associado o subterrâneo às personagens Júlio em
Os Verdes Anos e Cláudia em Sangue do meu Sangue?
Antes de mais, importa salientar que para inscrever cinematograficamente
a relação entre as personagens e a cidade, Rocha recorre à utilização de planos
apertados (como por exemplo na sequência da Cidade Universitária). Como
afirmou João Bénard da Costa “a visão de Portugal, ou de Lisboa, como espaço
claustrofóbico, sem saídas, onde tudo se frustra e tudo se agoniza (numa morte
branda) é pela primeira vez dada no filme de Rocha (…)” (Costa apud Baptista
2005, 178).
Em termos de formulação estética, Os Verdes Anos também revoluciona
pela nova forma de discurso repleto de subentendidos que escapam aos cortes
da censura. Embora este filme esteja assente na já conhecida sociedade
estratificada e hierarquizada, tal é vista pelo lado dos serviçais e como Areal
salienta “(…) os invisíveis do cinema, sempre presentes mas secundários (…)”
(Areal 2011, 392). Por outras palavras, essa sociedade é encarada sob o ponto
de vista dos novos protagonistas, uma criada de servir e um sapateiro que veem
da província para experienciarem a cidade (Ibidem). Esta mudança de eixo é
uma novidade do filme, na medida em que estes novos protagonistas
determinam uma classe intermédia entre o camponês e o burguês, constituída
por migrantes do campo que procuram referências na cidade (Ibidem, 392-93).
Uma classe que não pertence ao mundo camponês e nem ao mundo burguês,
mas que se situa numa zona de enormes transformações sociais, onde as
identidades se diluem entre a absorção das referências do espaço citadino e o
enraizamento das referências do espaço de origem provinciano. Ainda no que
diz respeito ao espaço citadino, este é revelado pelos trajetos das personagens,
ou seja, é um espaço sempre habitado, mas que dá a ver, como Baptista afirma
(…) uma cidade agora não apenas moderna mas
inevitavelmente modernista: como nos novos bairros residenciais da
zona oriental da cidade ou nos projetos de regime como a Cidade
Universitária. No entanto, e ao contrário dos raros assomos da cidade
moderna/modernista nos filmes portugueses das décadas anteriores,
a modernidade social e arquitetónico-urbanística da cidade é
encenada (…) como palco de um conflito social que se exprime
cinematograficamente pela segregação ostensiva dos protagonistas
dos espaços e das vivências da cidade burguesa (Baptista 2005, 181).
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No que diz respeito aos protagonistas, Ilda (Isabel Ruth) e Júlio (Rui
Gomes), apesar de partilharem da mesma raiz social, estão separados pela
arquitetura, ou seja, pelos espaços que habitam (Fonseca 2004, 270). Júlio
habita o nível raso do espaço urbano, enquanto Ilda habita o nível médio e,
como Fonseca observa “Júlio está indissoluvelmente ligado às caves (a
sapataria) e a sua visão é determinada pela esquadria retangular e horizontal da
janela que fica ao nível da rua” (Fonseca 2004, 270). Mas se na cave da oficina
de sapatos Júlio é dominado por um espaço que lhe dificulta os movimentos,
Ilda domina o espaço urbano com ligeireza e à vontade (Fonseca 2004, 270).
Enquanto Júlio se deixa engolir pela cidade, Ilda adapta-se completamente a
esta, pela forma como circula livremente.
É ainda de salientar que o plano médio em que Ilda habita é também o
plano em que ela procura absorver as referências que lhe aprazem, é o plano
em que ela ensaia outra identidade (Ilda senta-se no sofá da patroa e vê desfiles
de moda na televisão; ela própria desfila para Júlio com as roupas da patroa).
Apesar de todas as evidências de uma mulher adaptada ao espaço citadino e
com grandes expectativas relativamente às oportunidades que a cidade lhe
pode oferecer, por exemplo, como costureira (longe da sua madrinha para a
qual tinha de trabalhar de graça), a sequência da Cidade Universitária revela
como Ilda tem consciência da sua condição social que lhe impede, entre outras
coisas, de estudar (é o plano em que se vê Ilda do lado de fora das portas de um
dos edifícios da Cidade Universitária). A consciência de Ilda é também o motor
que a faz recusar o pedido de casamento. Ilda é o reflexo de uma mulher
“emancipada” que não encara o destino do casamento como a condição
primordial para alcançar o respeito e a honra dentro do contexto social. O
crime que advém dessa recusa revela não só a incapacidade de Júlio enfrentar
sozinho a cidade, mas também, a enorme resistência e incompreensão face a
esta posição da mulher na sociedade moderna.
Como já foi dito anteriormente, Júlio está associado ao nível raso pelo
facto de trabalhar numa oficina de sapatos onde entra curvado (porque o teto é
muito baixo) e de onde avista os largos passeios de calçada através de uma
pequena janela da cave cuja visão está ao nível da rua. No entanto, Júlio está
associado ao nível raso não só pelos espaços que habita mas, também pelo tema
referencial dos sapatos. Como Fonseca declara “Repare-se, aliás, que o
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personagem é sempre associado ao tema pontuador dos sapatos, outra das
referências ao ponto de vista raso que é o seu” (Fonseca 2004, 270). Tal pode
ser constatado através dos planos em que observamos Júlio na cave (sapataria);
através do plano picado em que se vê Júlio a esbarrar na lama quando tenta
resgatar a camisola; através da surpresa (expositor de sapatos da patroa) que
Ilda tem para mostrar a Júlio.
Se o plano da imagem remete o espectador várias vezes para o tema dos
sapatos, o plano do som é o primeiro a fazê-lo, logo no início do filme. Em vozoff e a propósito da cidade Afonso (Paulo Renato) comenta “É preciso andar
devagarinho com olho vivo e não cheirar os pés”. A importância do tema dos
sapatos ou dos pés em Os Verdes Anos, em muito pode ser elucidado através de
um texto, com o título “Le Gros Orteil”, de George Bataille, no qual o autor se
refere ao grande dedo do pé como “a parte mais humana do corpo humano”
(Bataille 1929-1930, 297), por ser a parte mais suja e por a sujidade fazer parte
do homem. O pé é também a parte mais rasa do ser humano, pois é o plano
mais baixo da verticalidade humana e é igualmente a base que nos mantém em
contacto direto com a terra, com a lama (Bataille 1929-1930, 297).
Ainda no plano do som, note-se o comentário de Afonso em voz-off
relativo ao romance entre o sobrinho e a Ilda “Quando a gente cresce e se faz
homem, o romance é outro. É o romance de levantar a nossa vida. De a pôr bem
alto, para que não a pisem”. Este apontamento vem reforçar a ideia sobre a
existência de dois planos – o alto e o baixo; a ideia de que são planos opostos da
condição humana e protagonistas de um conflito constante. Afinal o que é que
Afonso pretende dizer? Segundo Bataille, no interior do corpo humano o
sangue circula em igual quantidade do alto para o baixo e vice-versa. O
problema está em olhar-se para a vida humana como uma elevação, na medida
em que, com os pés dentro da lama e com a cabeça dentro da luz, os homens
imaginam obstinadamente um fluxo que os elevem sem regresso dentro do
espaço puro. O problema está em fazer-se a divisão de universos em inferno
subterrâneo e em céu puro ou a conceção de que a lama e as trevas são os
princípios do mal e de que a luz e o espaço celeste são os princípios do bem. De
facto, para Bataille a vida humana comporta a angústia de ver um movimento
que vai da imundice ao ideal e do ideal à imundice (Bataille 1929-1930, 297). É
esta a inquietude do homem, a de saber que subsiste nele uma camada racional
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e animal, simultaneamente. E como Bragança de Miranda defende “Na verdade,
o mais arcaico continua o seu caminho subterrâneo nos escaninhos mais
profundos da cultura” (Miranda 2008, 109-10).
É neste sentido que Júlio giza a certeza de que o subterrâneo e o arcaico
continuam a existir na sociedade. Júlio é o invólucro de uma força que fervilha
até eclodir. É sobre o obstáculo que essa força recai. Se inicialmente foi uma
luta travada contra Afonso (este não é o exemplo do que Júlio ambicionava
quando foi para Lisboa), é sobre Ilda que a luta se concretiza até ao culminar da
tragédia. É Ilda que lhe nega a plena elevação (através da recusa do pedido de
casamento), confinando-o ao subterrâneo.
Por tudo isto, a minha leitura sobre o filme conflui com a leitura de
Fonseca quando este conclui que “Os Verdes Anos é um filme do subterrâneo
contra a altura, é um filme sobre a ascensão e o mergulho. Não sou eu quem o
diz é o plano da pedra lançada ao poço, é a cena do elevador de Santa Justa (…)”
(Fonseca 2004, 271).
Se segundo Carolin Ferreira “(…) Os Verdes Anos não envelheceu por
causa da sua aderência à realidade, principalmente no que diz respeito ao
retrato da desigualdade social – representada de forma subtil e melancólica –
que ainda não perdeu a sua validade” (Ferreira 2007, 111), tal validade pode ser
confirmada em Sangue do meu Sangue. Este filme centra a sua atenção num
bairro atual de Lisboa, o bairro Padre Cruz, e deixa trespassar um retrato da
desigualdade social que ainda se faz sentir nos tempos que correm. Um retrato
que é revelado não só pela narrativa do filme, mas sobretudo pela mise-enscène, pela relação entre o décor e as personagens. Embora Sangue do meu
Sangue seja um filme de ficção, João Canijo procura inserir a narrativa num
ambiente muito próximo da realidade que pretende retratar. Naturalmente a
“realidade” apresentada é sempre o resultado da sua visão sobre as margens
citadinas atuais, nomeadamente os bairros sociais, os seus espaços e os seus
conflitos.
Dos arrabaldes campestres de Os Verdes Anos passamos para a paisagem
dos bairros sociais de Lisboa em Sangue do meu Sangue. Esses arrabaldes
campestres dos anos sessenta com uma Lisboa em construção no plano de
fundo escondiam ainda o que se tornou o verdadeiro palco de um desmesurado
crescimento habitacional. Se em Os Verdes Anos a classe intermédia
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essencialmente por migrantes oriundos do campo que buscam referências na
cidade, em Sangue do meu Sangue essa classe intermédia é constituída por
pessoas oriundas de vários países estrangeiros, nomeadamente dos PALOP
assim como as segundas e terceiras gerações desse movimento migratório do
campo para a cidade das décadas anteriores. Tal como Os Verdes Anos, Sangue
do meu Sangue aspira a uma leitura a partir da mise-en-scène. Assim como Ilda e
Júlio em Os Verdes Anos, Cláudia (Cleia Almeida) e Alberto (Marcello
Urgeghe), em Sangue do meu Sangue, estão separados pelos espaços que
habitam. Se a Alberto está associado o conforto da sua ampla moradia e a
frequência de hotéis luxuosos, Cláudia move-se pelas minúsculas divisões de
uma casa situada num bairro social.
Em Sangue do meu Sangue parece que é a câmara que se ajusta ao espaço.
Ao longo do filme e, sobretudo no que respeita à filmagem nos interiores, a
arquitetura parece restringir o movimento da câmara (normalmente a
utilização de planos fixos ou ligeiras rotações). A arquitetura impõe-se de tal
forma na composição dos planos, que em muitos planos do filme as paredes dos
interiores das divisões da casa parecem muitas vezes empurrar a ação para as
margens da tela ou para fora-de-campo. Só para dar um exemplo, veja-se a
sequência em que a Ivete (Anabela Moreira) fala com a Márcia (Rita Blanco)
sobre os prédios novos, e esta última informa a filha Cláudia sobre a sua
pretensão em ir viver com o Hélder (Fernando Luís).
Ainda no que diz respeito à arquitetura, ao longo do filme é facilmente
detetado o desenrolar simultâneo de duas narrativas que coabitam um mesmo
espaço: uma diz respeito às personagens Márcia e Cláudia, mãe e filha
respetivamente; a outra diz respeito às personagens Ivete e Joca (Rafael
Morais), tia e sobrinho. Estas relações de cumplicidade entre Márcia e Cláudia e
entre Ivete e Joca são descortinadas não só pela relação entre as personagens
mas, sobretudo, pela arquitetura da própria casa. Só para dar um exemplo: o
plano em que Márcia e Cláudia estão na cozinha a discutir o envolvimento desta
ultima com um homem casado. No mesmo plano podemos observar Ivete e
Joca, no exterior, a discutir o comportamento incorrigível de Joca. Este plano
fixo mostra em simultâneo o interior da casa através da janela da cozinha (onde
se vê mãe e filha) e o exterior da casa (onde se vê tia e sobrinho). Esta estreita
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relação entre o interior e exterior entre o dentro e o fora parece diluir as
fronteiras que são as paredes da própria casa. No entanto, essas paredes estão
tão presentes no filme que alertam constantemente para o espaço
claustrofóbico que encerram. Para além do plano da imagem, também o plano
do som reforça esta enclausura espacial através dos diálogos em off (que advém
dos familiares de Cláudia numa outra divisão da cada ou da própria vizinhança).
Toda esta enclausura espacial determina o nível raso em que Cláudia
habita, talvez não tão raso quanto a sua mãe, tia e irmão, pela promessa que ela
representa: Cláudia é trabalhadora e é uma aluna dedicada. Se Ilda em Os
Verdes Anos é impossibilitada de estudar, por causa da sua baixa condição social
e também pelas condicionantes de género que advogam no período salazarista,
Cláudia é a prova de que, nos tempos que correm, tal impossibilidade já não
resulta dessas condicionantes. Cláudia é o reflexo das enormes mudanças das
décadas anteriores para a atualidade.
Quanto a Alberto habita o nível médio/alto, não só por viver numa ampla
moradia, frequentar hotéis luxuosos e deslocar-se em automóveis caros, mas
também pelo que ele representa em termos de ascensão social. Note-se que em
tempos, Alberto foi um dos habitantes do bairro e, atualmente é Professor de
Cláudia no curso de enfermagem.
Se em Os Verdes Anos o culminar da tragédia assenta no assassinato de
Ilda, em Sangue do meu Sangue tal não acontece por que

Cláudia

aceita

o

afastamento de Alberto, apesar da angústia. Quanto muito há um assassinato de
um feto, uma anulação de um subterrâneo. Mas se de facto existe uma gravidez
interrompida, fruto da relação incestuosa entre Alberto e Cláudia, tal é apenas
subentendido pelo silêncio que trespassa nos planos finais em que Cláudia e
Márcia veem ao encontro de Hélder. De facto, em Sangue do meu Sangue, a luta
travada pelo subterrâneo contra a altura, parece ter sido abortada por Márcia.
Afinal, Cláudia nunca chega a saber que esteve envolvida com o pai.
De acordo com a leitura dos filmes realizada até aqui, podemos concluir
que as personagens estão associadas à dicotomia subterrâneo/altura de acordo
com os espaços que habitam nos filmes: as personagens Júlio de Os Verdes Anos
e Cláudia de Sangue do meu Sangue estão associadas ao nível raso, assim como
as personagens Ilda de Os Verdes Anos e Alberto de Sangue do meu Sangue estão
associados a um nível mais alto (médio, por assim dizer). É ainda de salientar
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que a associação de Júlio ao nível raso é reforçada pelo tema pontuador dos
sapatos.
Em ambos os filmes, a luta que se trava entre o subterrâneo e a altura
corresponde sobretudo a uma incapacidade de Júlio em aceitar a recusa de Ilda
ao seu pedido de casamento em Os Verdes Anos e a uma falta de conhecimento
por parte de Cláudia relativamente ao facto de estar envolvida com o próprio
pai em Sangue do meu Sangue. Se o primeiro culmina em tragédia com o
assassinato de Ilda, o segundo culmina (subentende-se) na eliminação de um
feto, fruto da relação incestuosa entre Cláudia e Alberto.
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