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Resumo: O trabalho busca analisar, partindo do conceito de metaimagem 
desenvolvido por W.J.T. Mitchell, a inserção de imagens documentais na narrativa 
ficcional de duas experiências cinematográficas realizadas no período ditatorial no 
Brasil: Blablablá (1968) de Andrea Tonacci e Manhã Cinzenta (1969) de Olney São 
Paulo. Sob a perspectiva de uma imagem que reflete sua própria natureza e realização, 
pensar alguns dos dispositivos engendrados no cinema brasileiro pós AI-5. 
Palavras-chave: Metaimagem; Cinema Brasileiro; Ditadura. 
Contacto: nataliareis6@gmail.com 
 
 
Introdução 

Foi Didi-Huberman quem disse que a imagem possui a capacidade de trazer à 

tona o tempo. Estar “diante de uma imagem é estar diante do tempo” (Huberman 

2015), carregar o presente no gesto do olhar e ainda assim ser atravessado pela sua 

memória em constante reconfiguração. Olhando para o passado nos deparamos com 

duas imagens reconhecíveis: Paris, maio de 68, um estudante acaba de arremessar um 

objeto desconhecido em direção à neblina que esconde uma massa de homens 

uniformizados e protegidos por capacetes e escudos – o objeto paira no ar como um 

óvni sobre a cabeça do jovem na fotografia de Gilles Caron. Rio de Janeiro, 21 de 

junho de 1968, dia que ficou conhecido como a sexta-feira sangrenta: dois policiais 

avançam com cassetetes na mão contra um rapaz cujos pés mal tocam o chão – o 

instante fotográfico parece preceder a queda de um corpo em vias de ser castigado.2 

Quais perguntas fazer ao se debruçar sobre as imagens da revolta? E o que esperar 

das respostas e novas perguntas por elas devolvidas? O pesquisador W. J. T. Mitchell 

defende a ideia de uma selvageria das imagens, selvagem como aquilo que não pode – e 

                                                 
1 Mestranda no programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens na linha de Cinema e 
Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob orientação do prof. Dr. Luis Alberto Rocha 
Melo e Bacharel em Artes e Design também pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
2 Fotografia de Evandro Teixeira, facilmente encontrada no Google a partir da pesquisa: imagens + 
sexta-feira sangrenta. 
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nem deve – ser domado; e ainda, que estas podem falar por si e são capazes de refletir 

sobre os próprios meios de construção e representação. Seriam as chamadas 

“metaimagens”, conceito desenvolvido em Picture Theory: Essayson verbal and visual 

representation (1994). Mitchell propõe a observação da metaimagem como método, 

partindo de um lugar onde “as imagens se revelam e se conhecem, onde refletem sobre 

as interseções de visualidade, linguagem e similaridade, onde se envolvem em 

especulações e teorias sobre sua própria natureza e história” (Mitchell 1994, 82). 

Pretendo, aqui, pensar a metaimagem enquanto um dos fatores envolvidos na 

construção de narrativas que tangenciam o real, ou seja, o procedimento de deslocar a 

captura de um momento histórico para dentro da ficção e conferir a essas imagens uma 

face ambígua, nem uma coisa, nem outra, mas de sentido flutuante.  

As duas obras propostas como objeto de estudo – Manhã Cinzenta (1969), de 

Olney São Paulo, e Blablablá (1968), de Andrea Tonacci – perpassam, de certa forma, 

por vias semelhantes. Da montagem fragmentada, à reinterpretação e ficcionalização 

do momento político, ambas se apoiam em nações sem nome, distopias autoritárias e, 

principalmente, no movimento elaborado de agregar imagens de arquivo e 

documentais ao corpus narrativo do filme. No caso de Manhã Cinzenta, o diretor foi 

levado a julgamento pelos militares e o filme, apesar da presença de elementos como 

robôs e um regime ditatorial fictício, era constantemente chamado de documentário. 

Em Blablablá, por sua vez, a transmissão ao vivo do discurso de um governante é 

entrecortada por imagens de revoltas, guerras, violência policial e comícios, imagens 

que transparecem certa natureza televisiva e são sobrepostas umas às outras. 

Ao ser questionado sobre os desejos das imagens, Mitchell diz que elas querem ser 

beijadas. Num sentido quase antropofágico, “queremos assimilar a imagem a nossos 

corpos, e elas querem assimilar-nos aos delas. É um caso amoroso correspondido, mas 

um caso permeado tanto por perigo, violência e agressão quanto por afeição.” (Mitchell, 

2009, 4). Nesse gesto de assimilação, pretendo aqui levantar mais uma proposição do 

que uma questão: seria possível integrar a teoria iconológica a um estudo histórico do 

cinema brasileiro? Falando de si, as imagens também contam histórias?  

 

Manhã Cinzenta (1969), Olney São Paulo 

Em Manhã Cinzenta (1969), curta-metragem do cineasta baiano Olney São 

Paulo, vemos um casal de jovens participar de reuniões e manifestações estudantis 

contra a dominação de um Estado cujas principais figuras de autoridade estão 
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encarnadas em robôs e cérebros eletrônicos. Entre reuniões secretas e momentos de 

reflexão, o casal de estudantes e seus companheiros de luta são capturados durante um 

comício e passam por uma série de interrogatórios na presença de um robô que parece 

não compreender bem as questões da humanidade - ou ainda: é completamente alheio 

a elas. Os jovens, então, são torturados e, por fim, fuzilados. 

Diante das imagens consideradas “altamente subversivas” pelo Serviço de 

Censura e Diversões Públicas (Correio da Manhã 1971), o filme foi censurado e o 

diretor levado a julgamento sob o artigo 16 da Lei de Segurança Nacional, tornando-se 

o único realizador no Brasil a ser interrogado por conta de um filme. Olney conseguiu 

ser absolvido das acusações sob a afirmação de que o filme teria sido exibido somente 

em privado para um grupo de oito a dez críticos no Museu de Arte Moderna no Rio de 

Janeiro (O Globo 1971). 

Entretanto, um episódio ainda mais obscuro marcaria o percurso já acidentado 

de Manhã Cinzenta. Em 8 outubro de 1969, um grupo de guerrilheiros do Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro, conhecido como MR-8, sequestraria um avião em 

direção à Manaus na tentativa de desviá-lo para Cuba. Ao ser recuperado pelos 

militares, os passageiros da aeronave afirmaram que o filme de Olney São Paulo fora 

exibido durante o voo como afirmação da força revolucionária e denunciatória 

daquelas imagens. O cineasta foi levado e ficou detido por duas semanas, momento 

em que mais tarde relataria ter sido mantido sob tortura pelos oficiais.  

Em um filme que retrata uma nação dominada por robôs inquisidores de vozes 

metálicas, jovens desaparecidos e sessões de tortura, o que mais assusta são aquelas 

imagens que não respeitam os limites da ficção e do documental. Para Marie-José 

Mondzain, em A Imagem pode Matar? (2009), a violência da imagem reside no seu 

potencial de identificação. Uma imagem sozinha não é capaz de promover ímpetos 

destrutivos em um indivíduo, mas a possibilidade do espectador de se enxergar nela 

pode sim falar de um arrebatamento de violência: 

 

“A história de Narciso fala-nos da violência de um reflexo que 

mata. Estes mitos e estas lendas contam-nos uma mesma coisa: a 

imagem olha-nos e pode engolir-nos. Todos esses dispositivos de 

crença e fabricação fundam-se na identificação” (Mondzain 2009). 
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Seria possível então afirmar que quando os censores apontam para o filme de 

Olney São Paulo e falam em subversão, não são movidos pelo desejo de dar um fim ao 

ciclo de violência ali exposto, mas pelo fato de estarem refletidos na violência e 

repressão escancaradas nessas imagens.  

Ao ser entrevistado em 1975 para o Diário do Paraná (Machado 2015, 96) o 

diretor afirma que o roteiro de Manhã Cinzenta é datado de 1966 e que teria partido de 

um conto de própria autoria. Como a possibilidade de produção das cenas com 

tumultos e manifestações era mínima, Olney, juntamente com a equipe e o diretor de 

fotografia, José Carlos Avellar, acabou indo atrás da multidão atordoada em plena 

crise estudantil nas ruas do Rio de Janeiro em 68, e posteriormente adicionando essas 

imagens à narrativa de Manhã Cinzenta. Além disso, são somados trechos de 

telejornais, mídia impressa, gravações de rádio e colagens do artista Antônio Manuel 

(também ator no filme), que manipulava as manchetes de jornal a fim de atribuir 

novos desdobramentos às notícias que circulavam “livremente” no regime militar.  

No contexto das metaimagens, Mitchell apresenta ainda uma subcategoria, a 

qual denomina “imagens dialéticas”. A imagem dialética, segundo o autor, possui a 

“função primária de ilustrar a coexistência de leituras contrárias ou simplesmente 

diferentes na mesma imagem, um fenômeno às vezes chamado ‘multiestabilidade’” 

(Mitchell 1994, 45). Ilustrações ambíguas, de efeitos óticos, foram comumente usadas 

na psicanálise e em representações humorísticas – o pato-coelho (famoso duck-rabbit) 

é um exemplo muito explorado pelo autor, a figura que ora se apresenta como um 

coelho, ora como pato, e, no entanto, é o que é: “pato-coelho”.  

O posicionamento do espectador, seja físico ou ainda subjetivo, revela e é 

revelado pelo que é visto: tomar uma posição é poder ver com maior clareza uma das 

faces da imagem dialética. Aqui, posicionamo-nos na história, a imagem histórica se 

torna mais clara à medida que esses fragmentos são apresentados e sobrepostos, “essas 

perguntas e respostas – o diálogo com a metaimagem – não ocorrem em algum 

domínio desencarnado fora da história, mas estão embutidas em discursos, disciplinas 

e regimes específicos de conhecimento.” (Mitchell 1994, 48).   

Em Manhã Cinzenta, a câmera e os atores percorrem as ruas agitadas pelas 

manifestações de 1968, carros de polícia são atacados com pedras e pedaços de pau, 

fogo e fumaça, cartazes, estudantes são abatidos - o cenário caótico é real, a violência 

é real. Ainda assim, essa é apenas uma das faces que se apresentam, no conjunto essa 

imagem se torna difusa: robôs, ficção científica, controle mental. Os olhares daqueles 
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que estão de fora não buscam evitar a câmera, mas olham diretamente para ela, 

enquanto os atores permanecem no papel, correm riscos também, as narrativas se 

mesclam e se torna impossível instituir uma imagem fixa, estável. 

Para Mitchell, qualquer imagem que evoca a autorreferencialidade e 

autocontextualização pode vir a ser uma metaimagem (1994, 48). As imagens de 

Manhã Cinzenta se tornam transitórias, no sentido de não apelarem para a denúncia da 

realidade e nem para um ilusionismo na representação, mas por culminarem em um 

sentido comum, o da repressão e o uso da força pelas instituições antidemocráticas e, 

principalmente, por apontarem para a potencialidade da imagem na constituição de 

uma imaginação política. 

A experiência provocada pelo contato com as metaimagens no filme de Olney é 

decisiva para a compreensão dos meios pelos quais a produção cinematográfica 

brasileira resistia, em um período tão obscuro e desfavorável à produção artística em 

geral, e de como a censura operava, se prostrando somente frente a um aspecto dessas 

imagens, que puderam ser vistas como subversão por uns e resistência para outros. 

 

Blablablá (1968), Andrea Tonacci 

Em Blablablá (1968), de Andrea Tonacci, o líder político de um país cujo nome 

foi omitido, diante da iminência de uma onda de protestos populares profere um 

discurso irado e agonizante em frente às câmeras de TV. Suas palavras se propagam 

na transmissão ao vivo, enquanto trechos de imagens de arquivo, notícias, 

comentários, inserts de textos, diálogos atravessados e outras interferências criam uma 

nova e, por vezes, divergente camada discursiva. Paulo Gracindo, como o déspota 

caricaturado, gesticula, vocifera, oscila entre expressões complacentes e ameaçadoras 

na completa escuridão de um estúdio televisivo. 

O filme se inicia como uma TV sendo sintonizada – ouvimos primeiramente o 

chiado característico e a estática, imagens distorcidas; vemos operadores no que parece 

ser uma central de TV, uma sirene toca anunciando que estão no ar e narrações em off 

simulam uma equipe técnica dando instruções para a transmissão. O ator Paulo 

Gracindo, engravatado, se aproxima do púlpito e começa a falar: “Chegou ao fim a 

ambiguidade do poder revolucionário... Tivemos juntos momentos de vitória e 

momentos de tensão...” A sirene não cessa, mas estática interrompe a fala de Gracindo 
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que para, testa o microfone e recomeça sua fala. A câmera se afasta, revelando o estúdio 

e as câmeras que parecem se mover sozinhas como fantasmas em cima dos tripés.  

Segundo Tonacci, o discurso do personagem foi construído, assim como a 

estrutura do filme, através de excertos e colagens que, ao serem aglutinados, revelam as 

incoerências da fala política e “que vão de Cristo a Buda, a Castelo Branco, a Hitler, a 

Henry Miller (...)” (Tonacci 2005). “Uma costura de textos, de conjuntos de coisas que 

foram fabricando um discurso que, na verdade, é totalmente contraditório” (Tonacci 

2005). As indicações bibliográficas ficam na bibliografia. Talvez seja preciso partir daí 

para compreender o que Blablablá busca traçar – a figura pública do político, sua 

relação com os discursos, e a relação da mídia com a produção de imagens.  

Durante a fala do governante, o ritmo é marcado pela reverberação de imagens 

de arquivo e eventualmente contestam o que está sendo dito pelo protagonista que,por 

sua vez,apela até aos discursos humanistas e pacifistas. A respeito dessa sobreposição 

de discurso e imagem em que Blablablá se apoia, é possível ainda tratar de um outro 

tipo de metaimagem, aquela que será descrita por Mitchell como: 

 

 “(...) uma metaimagem ‘trapaceira’, ligeiramente ilegítima, 

cuja verdadeira finalidade é refletir, não sobre imagens, mas sobre a 

relação de imagens e palavras, tanto no modo como falamos de 

imagens quanto no modo como as imagens nos falam” (Mitchell 

1994, 66). 

 

Utilizando o exemplo do cachimbo de Magritte e a inscrição Ceci nes’t pas une 

pipe, o pesquisador elabora a perspectiva de conciliação e ruptura entre a imagem e a 

palavra, e a metaimagem que “questiona a autoridade do sujeito falante sobre a 

imagem vista” (Mitchell 1994, 68). Essa categoria pode ser aplicada ao movimento 

recíproco de provocações entre o discurso e as imagens de arquivo que são desferidas 

como golpes entre uma afirmação e outra do protagonista. A metaimagem falante (ou 

talking metapicture) teria, segundo o autor, em seu propósito “uma lição negativa, um 

exercício de desaprender ou desprogramar um conjunto de hábitos que são de segunda 

natureza.” (Mitchell 1994, 67), ou seja, coloca em crise os discursos e a linguagem e 

não se trata apenas de  

 



35 
 

“palavras que contradizem a imagem, e vice-versa, mas que as 

identidades das palavras e imagens, o dizível e o visível começam a 

cintilar e mudar de composição, como se a imagem pudesse falar e 

as palavras estivessem em exibição” (Mitchell 1994, 68).  

 

Uma das características do cinema moderno e do movimento engendrado no 

Brasil no final dos anos 1960 e meados de 1970, conhecido como ‘marginal’ (e do 

qual Tonacci poderia ser considerado parte integrante), foi ter levado às ruas a 

câmera e os corpos. A força dessas imagens e a capacidade de sobreviver e irromper 

o tempo, está justamente no gesto desses corpos, segundo o filósofo e historiador da 

arte, Didi-Huberman:  

 

“O fato de que quando se está alienado e se protesta contra 

essa alienação, o protesto toma uma forma corporal: é o braço que se 

levanta, o corpo que se movimenta, a boca que se abre, entre 

palavras e cantos, tudo isso é corporal. O corpo humano é a coisa 

mais antiga que possuímos, o corpo humano é mais antigo que um 

fóssil, que uma obra de arte grega; o corpo humano é muito antigo, é 

nossa antiguidade. Tudo isso é anacrônico.” (2017). 

 
Do mesmo modo, Tonacci vai até pontos públicos encenar com atores cenas de 

violência e combate. Essas encenações constituíam ainda um movimento de colocar 

equipe e atores em contato com riscos reais, de também compor uma imagem ambígua 

e desafiadora. Em depoimento, o diretor nos diz: 

 

“Então, a gente fez essas cenas com arma na mão; tudo bem, 

arma de brinquedo, nenhuma arma verdadeira, mas de perto ou de 

longe, qualquer arma é arma, certo? Em um período onde isso era 

totalmente fora do comum. Mas a ideia era essa, era como se fosse 

algo da guerrilha, algo de reação ao que estava acontecendo, alguma 

coisa assim, nesses lugares que são oficiais... E então a gente filmava 

(...).” (Tonacci 2016). 
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A transmissão do pronunciamento vai se tornando cada vez mais caótica e 

exaltada conforme a palavra é passada a elementos de oposição como trabalhadores e 

guerrilheiros – o governante vocifera e grita. O personagem de Nelson Xavier, de 

camiseta branca aberta e calça jeans, acende um cigarro em cima de um viaduto e 

parte para um monólogo como representante da opinião de uma classe popular. A fala 

é sobreposta por outras falas do mesmo personagem. Enquanto isso, vemos o discurso 

de Gracindo apontar cada vez mais para a sua total desestabilização, como se a 

presença de outros comentários fosse fonte de perturbação, deixando-o sem fôlego. 

Por fim, o político está resignado, com ares de derrota. A câmera fecha em seu rosto 

num zoom, a fala pesarosa vai se tornando cada vez mais inaudível até que a imagem 

sai mais uma vez do ar e vemos a TV ser desligada. Fim do filme. 

Para Mitchell, as talking metapictures invertem a lógica de autoridade da 

linguagem, expõem as lacunas entre palavras e imagens (Mitchell 1994, 56). Em 

Blablablá, as metaimagens revelam o que existe entre essas lacunas: palavras de 

ordem, falas autoritárias, verdades que são postas como absolutas e que caem por terra 

quando atravessadas por imagens transgressoras. A figura política ameaçadora só 

existe enquanto inquestionada, enquanto discurso, basta um pouco de interferência 

para que o sinal se perca. 

 

Considerações finais 

O que torna o conceito de metaimagem tão interessante é a ideia de que as 

imagens podem falar por si, e analisá-las a fundo não passa de um exercício de escuta 

atenta. À primeira vista temos dois filmes que captam o espectro político que 

assombrava o Brasil de 68: mudam-se nomes e escondem-se os rostos, mas os gestos e 

os corpos estão ali presentes. No entanto, uma nova tomada de posição diante dessas 

imagens (e é isso mesmo que as metaimagens possibilitam), pode revelar aquilo que 

por vezes permanece oculto: seu processo de construção, as lisuras e fissuras. 

Em Manhã Cinzenta, é possível observar como a incorporação dos personagens 

aos cenários físicos e políticos reais foi capaz de perturbar a ordem produzindo 

contrastes e duplicidades na imagem, uma característica inerente à imagem dialética 

proposta por Mitchell com seu “pato-coelho”, duas faces que sustentam uma mesma 

imagem. Já em Blablablá, está presente o conceito das “metaimagens falantes”, que 

são aquelas que ao serem somadas/sobrepostas a um discurso ou texto, colocam em 

crise a própria linguagem das imagens e discursos. 
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Os dois filmes apresentados são diferentes em estrutura, mas se tocam na ruptura 

e na reverberação de imagens anacrônicas, que acredito terem tanto a dizer ainda sobre 

as próprias concepções e naturezas indomáveis do cinema brasileiro feito às margens 

da produção comercial. Graças a essas obras é possível dar um passo em direção ao 

entendimento das representações e meios alternativos de alcançar a realidade de uma 

ditadura que tanto tentou apagar seus rastros.  
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