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RESUMO 

Esta dissertação procura fazer um estudo comparativo do 
poema O Padre, a Moça, de Carlos Drummond de Andrade 
com o filme O Padre e a Moça, roteiro e direção de Joaquim 
Pedro de Andrade com o propósito de verificar as significativas 
diferenças ocorridas no processo de passagem de uma obra 
elaborada em linguagem verbal para o cinema novo, um 
veículo audiovisual. A estrutura: aspectos formais, foco 
narrativo, nível semântico, rítmico, sonoros e os personagens 
significativos de cada obra serão estudados sob o enfoque da 
teoria literária e da linguagem fílmica. A partir da 
contextualização das duas obras, serão identificados os 
aspectos intra e intertextuais nelas existentes. A análise dos 
dados obtidos permitirá que sejam verificados os acréscimos e 
reduções, que ocorreram nesse processo de transposição de 
um veículo verbal para outro veículo cinematográfico. 
 
Palavras-chave: adaptação, literatura, linguagem, cinema-
novo, comunicação. 
 
.



 

 

ABSTRACT 

This dissertation seeks to make a comparative study of the 
poem The Priest, the Lady, of Carlos Drummond de Andrade 
in the movie The Priest an the Lady, written and directed by 
Joaquim Pedro de Andrade in order to verify the significant 
differences occurred in the process of passing a work prepared 
in verbal language to the new cinema, an audiovisual vehicle. 
The structure: formal aspects,  narrative focus, the semantic 
level, rhythmic sound and the significant characters of each 
work will be studied from the standpoint of literary theory and 
language film. From the context of the two works will be 
identified intra and intertextual aspects in them. The data 
analysis will be verified that the additions and reductions that 
occurred in the process of translating a verbal vehicle for 
another vehicle film. 
 
Keys word: adaptation, literature, language, cinema new, 
communication.
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INTRODUÇÃO 

“O cinema é um corpo, objeto e perspectiva.  
O cinema não é um instrumento,  

o cinema é uma ontologia” 

 
Glauber Rocha 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da transposição da 

narrativa do poema O Padre, a Moça, escrito por Carlos Drummond de Andrade, 

para a linguagem cinematográfica que resultou no longa-metragem O Padre e a 

Moça, dirigido e roteirizado por Joaquim Pedro de Andrade, tendo em foco os 

elementos da estrutura narrativa: personagens, tempo, espaço, foco narrativo e 

recursos de expressão. Tal análise será feita com base na teoria da montagem 

desenvolvida por Sergei Eisenstein e nas teorias de construção e estruturação do 

roteiro cinematográfico desenvolvidas por Syd Field. 

Para realização da análise e interpretação do poema, faremos um estudo da 

análise literária do poema, que consta nos anexos deste trabalho. Tal análise será 

realizada com base na teoria da literatura desenvolvida por: Alfredo Bossi, Antônio 

Candido, Maçado Moisés, Salvatore D‟Onofre, Octávio Paz, entre outros estudiosos 

da análise estrutural da obra de ficção, a poesia. 

Esta pesquisa analisa o poema O Padre, a Moça, de Carlos Drummond de 

Andrade, publicado no livro Lição de coisas pela editora José Olímpio, em 1962, na 

cidade do Rio de Janeiro, e o filme O Padre e a Moça, roteiro e direção de Joaquim 

Pedro de Andrade, longa metragem, realização Filmes do Serro, exibido em 1965, 

primeiro longa metragem de ficção adaptado de um poema da literatura brasileira 

para o cinema novo. 

A análise procura fazer um estudo comparativo das duas obras com o 

propósito de verificar as significativas diferenças ocorridas no processo de 

passagem de uma obra elaborada em linguagem verbal para o cinema, um veículo 

audiovisual de comunicação de massa, visando captar em que medida a 
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transposição foi feita com qualidade e quais os ganhos e as perdas que ocorreram 

nesse processo. 

As pesquisas sobre a produção ficcional revelam que “mais de um terço dos 

1.000 filmes até hoje produzidos no Brasil basearam-se em obras literárias” 

(GUIMARÃES, 1999, p. 7). Porém, embora haja importantes trabalhos brasileiros 

que analisam essa relação, “o estudo comparativo entre o texto escrito e os sistemas 

audiovisuais ainda são incipientes (GUIMARÃES, 1995, p.11). 

Assim sendo, é muito significativa a comparação entre as duas estruturas 

narrativas. Embora não se caracterize como obra experimental, o poema foi 

produzido com a consciência de que se está construindo uma obra que se alimenta 

não só de outras obras literárias, como também da contribuição de aspectos das 

culturas populares e de massa. Por isso, trabalha com ambiguidades, dialoga com o 

leitor exigindo que ele participe da produção de sentido. Dessa forma, pode-se 

afirmar que a obra possui narrativa de estrutura complexa que se desenvolve “no 

imaginário em aberto. É a narrativa centrada em si mesma situando-se no pólo da 

conotação e do significante” (BARTHES, 1989, p. 50). O narrador, em alguns 

instantes, discute com o leitor e, dessa maneira, faz da própria narrativa seu foco 

central. Segundo Jakobson (s/d., p. 127), evidencia-se, assim, que a função 

metalinguística está presente em momentos do poema, ou seja, a obra situa-se no 

pólo do significante, do código. 

Por que Deus se diverte castigando?  
Por que degrada o maior sem destruí-lo?  

e a cabeça da mula sem-cabeça 
Ainda é o rosto de amor, onde em sigilo 

A ternura defesa vai flutuando? 

(Drummond, 1999, p. 69) 

Quanto ao pólo conotativo e ao imaginário-em-aberto, observa-se que o 

poema cria uma espécie de jogo com o leitor quando cruza ficção e realidade. 

Mesmo apresentando o destino final de seus personagens principais, ao encerrar a 

história, o narrador deixa em aberto questões referentes aos mesmos personagens: 

os motivos que fizeram com que o padre e a moça abandonassem a cidade e a 



12 

 

 

sociedade. Essas e outras dúvidas colocadas para o leitor resolver dão ao poema e 

ao filme um caráter plurissignificativo. 

Entretanto, quando se observa a produção de uma obra de ficção elaborada 

para o cinema, de modo geral percebe-se que ela é construída como narrativa 

simples. Trata-se de um modelo de narrativa que, por se apresentar como 

“continuidade do real, termina por descentrar-se de si mesma. Situa-se no pólo da 

denotação e do significado” (SANT‟ANNA, 1990, p.16). 

Além da estrutura e do foco narrativo, faz-se necessário fazer um estudo 

comparativo das ações, dos destinos e da caracterização dos personagens 

principais e/ou significativos do poema O Padre e a Moça com os da adaptação 

cinematográfica. Ainda que o poema e o filme deem destaque ao par romântico 

constituído por Carlos Drummond de Andrade e Joaquim Pedro de Andrade, nota-

se, tanto no poema como no filme, que a intenção do narrador é apresentar a visão 

peculiar que eles guardaram de um momento da história de um vilarejo do interior de 

Minas Gerais. 

 

QUESTÕES, HIPÓTESES E ESTRUTURAÇÃO 

 

Esta pesquisa pergunta pela validade de se adaptar uma obra literária para 

outro meio, em especial, quando esse meio é o cinema.  

Assim, será que o filme O Padre e a Moça, produzido a partir de um poema 

cuja estrutura narrativa caracteriza-se por ser uma obra aberta e plurissignificativa, 

conseguiu apresentar-se ao público cinematográfico como narrativa de estrutura 

complexa? Em outras palavras, conseguiu superar o nível do conteúdo (do 

significado) e saiu do pólo denotativo? Descentrou-se de si mesmo? Desvencilhou-

se de sua característica unissignificativa e abriu-se para o espectador como obra a 

ser decifrada após a sua fruição? 

E, ainda, a adaptação manteve o foco narrativo utilizado no poema – terceira 

pessoa e digressivo – procurando estabelecer uma interação entre o filme e o 

espectador? Será que a produção fílmica respeitou a intenção do narrador – ou 
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destacou os personagens e suas histórias de amor? O padre e a moça, conquanto 

formem o mais intrigante par romântico do enredo, no início do filme, poucas vezes 

se veem e se falam. O filme reproduziu os limites dessa relação? Na obra literária, 

os destinos finais de quase todos os personagens significativos fogem do 

tradicional final feliz. O poema fez o mesmo? 

Diante dessas questões, as produções de sentido do poema e do filme 

teriam ficado equivalentes? Haverá ao menos, algumas aproximações? Ou são 

duas obras distintas: o poema O Padre, a Moça, produzido em conformidade à 

tradição literária que o antecedeu, e o filme, elaborado segundo os padrões e as 

peculiaridades do cinema? 

As hipóteses apontam como prováveis respostas o que segue: 

A constatação de que o filme O Padre e a Moça é uma produção ficcional 

cinematográfica que, por estar submetida às peculiaridades do meio – sua 

linguagem, sua produção e a forma de veiculação de seus produtos –, assim como 

por sua filiação às estruturas narrativas típicas da indústria cultural: folhetim, 

radionovela, telenovela, minissérie, dificilmente conseguiria incorporar as 

características da linguagem literária presentes no poema O Padre, a Moça. 

Pelas razões apontadas, dificilmente o filme poderia adotar o foco narrativo 

do poema, que se caracteriza como não linear e digressivo, bem como apreender 

os aspectos melodramáticos utilizados no poema com a intenção de estabelecer 

um jogo com o leitor. Certamente, no filme, tais aspectos devem ganhar 

objetividade, serão compreendidos como dados objetivos da realidade e, assim, 

deixarão de apresentar as metáforas e as ironias existentes no poema. 

Enfim, é possível que o filme O Padre e a Moça, entre ser fiel à produção 

cinematográfica proporcionada pelo poema ou ser fiel a adaptação fílmica, tenha 

optado por esta, produzindo mensagens que se pretendem mais próximas ao 

receptor interessado antes numa prática cine-visual.  

Para dar conta destas questões, o primeiro capítulo apresenta um breve 

estudo sobre adaptação, adaptação fílmica de obra literária e sobre, 

especificamente, Joaquim Pedro de Andrade. 
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O segundo capítulo apresenta uma abordagem sobre os gêneros literários, 

poesia lírica moderna narrativa e a escola formalista russa. O terceiro capítulo é 

dedicado à análise e estrutura do poema sob o enfoque dos elementos estruturais 

da teoria da poesia, enquanto o quarto capítulo procura refletir sobre a teoria do 

cinema, o cinema novo e o cinema de Joaquim Pedro de Andrade. No quinto e 

último capítulo são aprisionadas as conclusões, expondo-se as transformações dos 

elementos da narrativa fílmica sobre seu objeto, o papel da montagem como 

elemento narrativo na adaptação e a inserção da narrativa na estrutura do roteiro 

cinematográfico. 

De acordo com o enfoque das linguagens literárias e fílmicas, cada obra é 

estudada internamente – estrutura, foco narrativo e personagens – e, externamente, 

procurando contextualizá-las, além de identificar os aspectos intra e intertextuais 

nelas presentes. 

A confrontação dos dados obtidos nos capítulos será realizada na conclusão, 

procurando não somente verificar as aproximações e os distanciamentos existentes 

entre as duas obras analisadas. 
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CAPÍTULO 1 - ADAPTAÇÃO FÍLMICA LITERÁRIA  

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura,  
Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 
Porém, se acaba o Sol, por que nascia? 

Se é tão formosa a Luz, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gesto da pena assim se fia? 
 

Gregório de Matos e Guerra. In: Sonetos. Obra poética 

Neste capítulo apresentamos algumas considerações sobre adaptação e 

adaptação fílmica literária. Alertamos, entretanto, que nossa preocupação, aqui, é a 

de sistematizar concepções teóricas que sejam esteios para nossa leitura das duas 

obras que compõem nosso “corpus”. 

1.1 ADAPTAÇÕES LITERÁRIAS 

Inicialmente, pode parecer mais fácil adaptar para o cinema uma história 

proveniente de outro meio do que desenvolver uma história inédita. Entretanto, 

adaptar uma história tirada de outra fonte, em geral, exige mais habilidade e maior 

compreensão do veículo cinematográfico do que criar uma história nova. São 

pouquíssimas as histórias criadas para outro veiculo, ou as histórias reais, que se 

prestam imediata e facilmente às necessidades de um roteiro cinematográfico 

(GOMES,1996, p.36).  

Sempre que um escritor inicia a adaptação de uma história tirada de outra 

fonte se questiona a fidelidade à fonte. 

O roteirista iniciante, geralmente, considera mais fácil adaptar do que 

escrever um original. No início de sua carreira, Joaquim Pedro de Andrade adaptou 

o poema O Padre, a Moça, de Carlos Drummond de Andrade (1962), e 

posteriormente adaptou romances de Mário de Andrade. 
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“Às vezes, a mais fiel das adaptações faz o pior dos filmes, 
porque o material não se presta a uma história filmada e, na 
forma como está escrita, não funciona na tela, por mais forte 
que seja a história no original. Em geral, e na tela certamente, 
o drama exige compreensão e intensificação” (GOMES, 1996, 
p. 23). 

 

Uma adaptação é uma transcrição de linguagem: mudamos o suporte 

linguístico usado para contar uma história. Isto equivale ao ato de transposição de 

um signo linguístico para outro, de transformar a substância, já que uma obra é a 

expressão de uma linguagem. Portanto, já que uma obra é uma unidade de 

conteúdo e forma, no momento em que nos apropriamos somente do conteúdo e o 

expressamos através de outra linguagem, passamos necessariamente ao processo 

de recriação, de transposição fílmica. É claro que esse ato de adaptar implica no 

risco do produto final adaptado ficar aquém ou além do original. Isso porque, às 

vezes, o material da história se presta melhor para um outro tipo de suporte 

dramático. 

Uma adaptação implica na escolha de uma obra adaptável, que possa ser 

transposta sem perda de qualidade. Nem todas as obras literárias se prestam a uma 

adaptação audiovisual. Uma adaptação implica um limite criativo, já que o roteirista 

tem que se ater ao conteúdo da obra, seus climas, personagens, intenções etc. Mas, 

como vimos, esse limite pode até ser positivo e dele pode nascer uma obra ainda 

melhor do que o original, dependendo do talento do roteirista. 

A adaptação de obras da literatura para o cinema é uma tendência cada vez 

mais forte, como já podemos ver nas cerimônias de entregas de prêmios nos 

festivais: Oscar, Cannes, Gramado e Tiradentes. Alguns dos filmes de maior 

repercussão como As Horas, O Senhor dos Anéis, Pianista, O Pagador de 

Promessas, Cidade de Deus, Carandiru, tiveram narrativas literárias como fonte. 

Hoje, os estúdios têm até scouts (profissionais responsáveis por garimpar nas 

editoras norteamericanas best-sellers que ainda serão publicados) para descobrir 

livros potencialmente filmáveis. Assim, uma obra pode chegar ao cinema 

simultaneamente à publicação do livro que lhe deu origem. 

As adaptações literárias originam-se dos diversos gêneros textuais, tais como: 

teatro, poema, conto, crônica, música e romance.  
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1.2 O POEMA E O FILME DECUPADOS 

 

Cenas do filme O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade. Imagem captada do site 
<http://albertorenault.blogspot.com/2009_07_01_archive.html>. Acesso em 26/06/2011. 

 

Fragmentos do roteiro adaptado do filme O Padre e a Moça (Joaquim Pedro 

de Andrade) 

Padre: “Mariana, eu não posso ficar com você.” 

Moça: “Então, eu não vou.” 

Padre: “Você tem que ir, eu não posso deixar você aqui. Mariana, a gente 

tem pouco tempo.” 

Versos do poema “O Padre, a Moça” (Carlos Drummond de Andrade) 

O padre e a moça de tão juntos 

não sabem se separar 

Passa o tempo todo no destínguo 

entre duas nuvens no ar. 

 

http://albertorenault.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
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Imagem captada do site <http://www.mondobhz.com.br/820-edico-2011-da-historia-permanente-do-
cinema-.html>. Acesso em 26/06/2011. 

 

Padre: “Eu vim para levar você, eu vim aqui te levar (...) A gente vai pela 

Serra para Diamantina, é um dia de viagem, dois no máximo” 

Mariana: “Então, o senhor vai ficar comigo?”  

(...) o que eu não merecia mas amava? 

Padre, sou teu pecado, tua angústia? 

Tua alma se escraviza à tua escrava? 

És meu prisioneiro, estás fechado 

em meu cofre de gozo e extermínio, (...) 

 

 

Imagem captada do site <http://chiphazard.blogspot.com/2008_04_01_archive.html>. Acesso em 
20/02/2011. 

http://www.mondobhz.com.br/820-edico-2011-da-historia-permanente-do-cinema-.html
http://www.mondobhz.com.br/820-edico-2011-da-historia-permanente-do-cinema-.html
http://chiphazard.blogspot.com/2008_04_01_archive.html
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Padre: “Lá você não vai mais precisar de mim.” 

Moça: “Eu não quero ir para Diamantina, eu quero ir para onde o senhor 

for.” 

O padre furtou a moça, fugiu 

Pedras caem no padre, deslizam 

A moça grudou no padre, vira sombra, 

aragem matinal soprando no padre 

Ninguém prende aqueles dois, 

Aquele um 

Negro amor de rendas brancas. (...) 

 

A narrativa de O Padre e a Moça é aparentemente muito simples, com 

quase nenhuma movimentação e poucos acontecimentos. A estrutura do filme 

acaba assumindo a estagnação da história que ele conta. A realidade ali encenada 

não oferece, a princípio, nenhum obstáculo ao observador. No entanto, as 

camadas reveladas a cada plano desvelam uma apresentação da realidade muito 

complexa, que incomoda um espectador ansioso ou desatento, mas não lhe 

oferece a chave do mistério. Existem cenas fundamentais no filme, mas para 

estudá-lo, optamos por dividi-lo em grandes atos que giram em torno de um 

acontecimento chave. Os fatos mais importantes, que desencadeiam uma série de 

conseqüências para a narrativa, que são basicamente oito: 
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ACONTECIMENTOS-CHAVE 
(“SEQUÊNCIAS PRINCIPAIS”) 

TEMPO 
APROXIMADO 

TRAMAS SECUNDÁRIAS 
(ENTRE AS “SEQUÊNCIAS PRINCIPAIS”) 

A chegada do padre novo. 1 min. 
Diálogo entre Honorato e Mariana 
sobre a doença de padre Antonio e a 
proposta de casamento. 

A morte de padre Antonio. 19 min. 
A conversa entre Honorato e o padre 
sobre a decadência da cidadezinha. 

O pedido de Vitorino de ajuda ao 
padre para que não deixe Honorato 
se casar com a moça. 

38 min. 
Vitorino contando ao padre a sua versão 
dos fatos e sua revolta com a situação 
de paralisia do lugar. 

Mariana indo à casa do padre para 
pedir-lhe ajuda. 

43 min. 
As beatas falando mal da moça ao 
padre. 

Vitorino provocando o padre, 
dizendo-lhe que sabe que ele 
também a ama. 

51 min. 

Mariana sempre aparece sendo olhada 
por todos, causando inveja nas 
mulheres e atração nos homens, sendo 
na rua ou no bar. 

A fuga. 60 min. Vitorino admirando a janela da moça 

O retorno ao vilarejo e o 
arrependimento do padre. 

72 min. 
O padre indo procurar Honorato depois 
da noite em que mariana o procura 
dizendo que não quer se casar. 

A morte na gruta. 88 min. A perseguição dos amantes. 

Elaborado pelo autor. 

Na cena em que o padre vai à farmácia, a primeira em que o personagem 

demonstra alguma ação independente, já desvinculado da imagem de mero 

substituto do padre velho – e, após sua morte, imediatamente se percebe que ele 

não é identificado pelo nome, o que não acontecerá em momento algum. Ao vê-lo 

se aproximar, Vitorino esconde a garrafa de bebida e o copo que tinha na mão, 

sendo muito cordial com o visitante. Ele anuncia que está ali à procura de um 

remédio para uma senhora doente. Parece muito apressado. Mesmo assim, 

Vitorino, com demasiada calma e lentidão, condensando toda a morosidade do 

local, procura o medicamento apesar de saber que ali não há mais remédios. Seus 

gestos extremamente vagarosos deixam claro que ele busca uma aproximação 

como padre. Ele insiste em falar como padre novo sobre as faltas que há na 

farmácia e sobre a morte de padre Antonio, numa conformação exatamente igual à 

criticada por ele nos demais moradores do local, na ocasião do enterro. 

O padre está inquieto, não parece quere ouvir ou se envolver, nem mesmo 

diante dos pedidos de desculpa do farmacêutico. O padre só quer o remédio e não 

dá oportunidade para Vitorino iniciar a conversa, mas ele continua se lamentando: 

“Não tem nada, não. Rapaz, eu não posso fazer nada.Tinha alguma coisa, mas 
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acabou tudo.” Devido à surpresa do padre, ele completa dizendo que voltará a ter 

alguma coisa “só quando a estrada der passagem”. E a cena termina assim, com o 

rosto do padre, em silêncio e complacente à miséria e à paralisação do lugar. 

Essa é outra das maiores imbricações entre o poema e o filme, o silêncio 

contemplativo e místico à procura de resposta para o mistério da vida.  

Essas cenas e fragmentos do roteiro adaptado dialogam fortemente com a 

“tendência barroca” do poema. Nessas lacunas, o filme mostra uma série de 

questionamentos não resolvidos e também nelas se inserem os silêncios que 

rondam os poucos diálogos e o conflito interno dos personagens, símbolos  do 

dilema maior que envolve toda a obra, desde sua ideia inicial até o seu produto 

final, no cinema. Um bom exemplo disso é a cena de amor entre Mariana e o 

farmacêutico Vitorino, onde só existe o som da respiração dominando o silêncio 

que aparece como uma barreira à realização do prazer através da entrega mútua. 

Algo de imobilizador e proibido percorre todo o filme, refletido até mesmo na lenta 

perscrutação da câmera que parece ser um olho repressor dos atos dos 

personagens. Essa suspensão é violentamente “rasgada” por abruptas e 

inesperadas cenas de desespero, como o ataque de Mariana pelas beatas, 

acompanhando vivamente por uma câmera aturdida pela própria diegese, 

capturando a composição e, ao mesmo tempo, fazendo parte dela, como um 

personagem. A partir da imersão dos impulsos carnais, há uma quebra do ritmo 

lento da narrativa e o contraste histórico remete ao arranjo frenético de várias 

passagens do poema, principalmente ao que alude à composição barroca da 

linguagem. O poema aparece no filme como um eco. 

No início do filme, os moradores observam o padre com grande reverência. 

Na farmácia, o encontro com o farmacêutico Vitorino evidencia esse fato, mas o 

vigário parece perturbado por saber-se homem, à medida que é aceito como santo. 

É possível perceber nesse trecho uma câmera muito lenta e, por isso, atenta aos 

detalhes do ambiente interno da farmácia, suas prateleiras com poucos remédios e 

a impotência contra as doenças que consomem os moradores do local, velhos e 

sem esperança. Os planos são demasiadamente longos e arrastados, 

movimentando-se como Vitorino ao procurar os remédios que já sabia não 

existirem ali. O rigor da montagem das cenas obedece a um plano de ação muito 
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firme do diretor, principalmente, na hora da escolha dos elementos do roteiro a 

serem transpostos à tela. 

Cada uma das grandes partes do longa-metragem tem uma profunda 

relação com os fatos secundários, tornando-se até difícil a definição do que é 

central na história. De modo geral, a morte do padre será o acontecimento que 

provocará todos os demais eventos da trama. A história já começa em media res, 

ou seja, o público é prontamente colocado dentro da história detentora de uma 

série de fatos desconhecidos que permanecerão obscuros até o seu final. As 

poucas informações que obtemos da cidade são dadas por Vitorino e Honorato, 

nesse último caso, de forma bem interessante, a voz off do velho comerciante 

funciona como um comentário narrativo a outra cena, da qual esse personagem 

não faz parte. Isso ocorre porque a conversa sobre a dificuldade de passagem na 

estrada se dá entre o padre e Honorato, com sua casa como cenário. Porém, esse 

mesmo cenário é alternado com imagens da serra e do interior de uma casa 

abandonada. Os dois homens estão sentados à mesa e a figura de Mariana 

aparece perto do padre, olhando-o pela primeira vez. Honorato fala sobre a 

estagnação das coisa naquele vilarejo, que não muda nunca. Mariana ouve tudo 

calada e abaixa a cabeça, como se estivesse se reconhecendo naquela situação. E 

um dos elementos mais interessantes da cena é descrito por Luciana Araújo ao 

analisar essa passagem: 

Nos dois primeiros planos, a câmera enfatiza a figura de Mariana: primeiro 

sua movimentação ao entrar na sala com uma bandeja, levar objetos da mesa para 

o armário, do armário para a mesa; depois o plano fixo dela olhando na direção 

dos dois homens (o vestido branco contrastando com o fundo escuro do armário). 

Enquanto isso, Honorato explica para o padre que ali “as coisas não mudam. Elas 

mudam, sim. Mas tão devagar que ninguém sente.” E continua (voz off, sobre o 

plano fixo de Mariana): “Tem pessoas aqui que esquecem do mundo. Tem gente 

que nunca viu outro lugar” (ARAÚJO,1999.p.302) 

A cena narrada por Honorato, com voz off, é a visão da silhueta do padre 

diante de um claro céu. Sua batina preta oferece grande contraste com a forte luz 

do sol. Enquanto Honorato fala sobre a exploração e a decadência da cidade, a 

imagem é a do padre observando a paisagem. O discurso continua, mas a cena 
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passa a ser a do padre dentro de uma casa abandonada, num tempo indefinido. E 

a voz off de Honorato narra todo esse processo de decadência do vilarejo: “Agora 

não vem mais ninguém aqui, mas no princípio eles vinham. Vieram a pé e a cavalo. 

Viagem de muitos meses, anos até, procurando... eles procuravam ouro e 

esmeralda. Acharam diamante foi por acaso, não deram valor. Eles não conheciam 

a pedra. Nesse tempo, acho que essa serra toda era vazia, nunca ninguém tinha 

vindo aqui. Os diamantes foram se soltando da  montanha, caindo no rio. Quando 

chovia muito, nas cheias, eles iam rolando para mais longe, o rio levava. A pedra é 

pesada, mas o rio ia levando elas pelo fundo e largando na margem quando 

secava. No princípio tinha muito diamante, era só olhar para o chão que se 

encontrava. Depois foi acabando, eles garimparam tudo, todas as serra lavraram, 

anos e anos. Não ficou cascalho que eles não peneirassem. (Trecho da fala da 

personagem de Honorato, extraído do filme O Padre e a Moça).  

Retornando ao tempo presente, a imagem mostra Honorato examinando 

pequenos diamantes e falando das dívidas dos moradores das cidades (“Todos 

eles me devem”) e da esperança de encontrar uma pedra grande. O cenário 

também mudou da casa do velho para seu armazém. Esse tipo de solução – 

personagem em off narrando a cena – aparece no cinema moderno europeu, 

sendo muito utilizado pelo cinema novo e também na atualidade, consistindo em 

uma técnica muito comum da cinematografia. 

Numa das sequências que podem passar despercebidas, mas de grande 

importância na história, Mariana aparece iluminada pela luz do sol e com um 

vestido branco. Ela anda pela cidade, com um brilho que irradia em todas as 

direções, chamando a atenção dos que a veem passar. Vitorino levanta-se, os 

homens a cumprimentam, mas ela parece não notar. Vai à venda de Honorato. 

Serve as mesas demonstrando desenvoltura nos gestos e desinteresse pelos 

frequentadores do lugar. Vitorino está lá, sentado. Ele sorri para ela ao vê-la se 

aproximar. Mariana o ignora e ele passa a olhá-la fixamente atrás do balcão. Sua 

imagem difere violentamente do lugar escuro. A moça brilha como diamante. É 

notável a habilidade do diretor em alternar os ambientes, pois a coerência da 

narrativa é mantida, fazendo o relato evoluir naturalmente. 
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Uma das passagens mais intrigantes do longa-metragem é a cena, 

aparentemente sem importância, em que Mariana está na janela, observando o 

lado de fora da casa, parecendo procurar alguém. Então surge Vitorino. Ele entra 

na casa e segue os passos da moça até um dos cômodos. A moça toma a 

iniciativa de fazê-lo aproximar-se com gestos sutis. Abraçam-se longamente, mas 

Vitorino se afasta de maneira brusca, frustrado e humilhado, não conseguindo ter a 

jovem. A imagem que aparece desperta dúvidas, podendo se tratar de um 

flashback, já que corta de novo para afigura anterior dele, no bar e perdido em 

devaneios, ao observar a mulher desejada. Em O padre e a moça, muitas cenas 

aparecem desligadas de uma narrativa linear. Alguns fatos ficam sem explicação, 

como se esses detalhes não acrescentassem ou fizessem muita diferença para o 

resultado do filme. Os procedimentos visuais e sonoros adotados por Joaquim 

Pedro aqui, confundem as fronteiras entre a subjetividade e a objetividade, ou seja, 

o “presente” da narrativa se mistura ao possível mundo interior dos personagens, 

lembrando muito certas experimentações feitas por Fellini, Bergman, Buñuel, entre 

outros, que utilizam esse efeito de manipulação temporal com maestria em grandes 

obras. 

Outro momento que merece destaque, porque permeará toda a narrativa, é 

o da aproximação entre o padre e moça. A câmera privilegia Mariana, de vestido 

branco e com um lenço branco nas mãos, andando pelo vilarejo. Ela vai ao 

encontro do padre, e o encontra cercado de beatas que falam ao mesmo tempo, e 

pára, só observando a cena, enquanto as mulheres contam ao padre tudo o que 

acontece na cidade, desde o dia em que tiveram vergonha do comportamento de 

Vitorino, no enterro do padre Antonio, até o comportamento da moça e de 

Honorato. O padre está visivelmente incomodado e perdido na situação. Luciana 

Araújo chama a atenção para a música utilizada nessa sequência: 

As beatas falam ao mesmo tempo, mas as vozes estão quase totalmente 

encobertas pela música (que começa delicada quando apenas Mariana está em 

quadro e depois vira uma espécie de fanfarra, estabelecendo um comentário 

cômico à cena) (ARAÚJO,1999. p.194) 

O branco total que aparece no lenço e no vestido de Mariana, que passa a 

existir mais uma vez em um plano contra o sol e, tem pela primeira ocasião, seu 
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rosto escuro, contrastando violentamente com a claridade que a cerca pode sugerir 

um alvor mais passivo e neutro do que simplesmente uma pureza da moça. Pode 

ser o símbolo de que nada foi realizado ainda. A cor branca acompanha, em 

muitas regiões, os rituais de iniciação dos jovens e está sempre na liturgia cristã 

acompanhando o nascimento ou a morte e, mais do que isso, evoca a imploração 

das bênção de Deus, através do sacerdote. No entanto, o padre veste-se de preto, 

que é similar ao branco em valor absoluto. 

Assim como o matiz branco, a tonalidade negra pode situar-se nas duas 

extremidades da gama cromática, tendo a faculdade de ser a soma ou a ausência 

de cores, ou seja, sua negação ou sua síntese. A partir dessa reflexão podemos 

perceber a estreita relação entre o poema de Drummond e o filme de Joaquim 

Pedro, sobretudo na última quadra da nona parte do poema: 

Padre e moça de tão juntos 

Não sabem se separar. 

Passa o tempo do distinguo 

Entre duas nuvens no ar. 

A cor preta está muito ligada à ideia de morte, pois se encontra presente na 

roupa dos religiosos “mortos” para o mundo, encerrados num claustro, e também 

nas vestes de luto ou nos trajes sacerdotais das missas dos mortos ou da sexta-

feira santa. Jesus é, às vezes, representado de preto, quando é tentado pelo 

Diabo, como se estivesse recoberto com o véu negro da tentação e esse dado é 

muito importante ao observarmos os movimentos desse padre que vai se 

envolvendo com a moça, desde o primeiro instante, cercado também pela 

circunstância sem saída, que já prediz o trágico fim na gruta que os sufocará. 

1.3 DA ADAPTAÇÃO À TRANSPOSIÇÃO 

 As adaptações da literatura para o cinema têm apresentado uma boa 

quantidade de público. Prova disso pode ser encontrada em grandes  produções 

de adaptações da literatura brasileira para o cinema  como, por exemplo, 

Macunaíma, de Mario de Andrade, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, A Hora 
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da Estrela, de Clarice Lispector, dirigido por Suzana Amaral, e Dona Flor e Seus 

Dois Maridos, de Jorge Amado. Esta foi por 34 anos recordista de público entre o 

cinema brasileiro levando mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas, até 

ser ultrapassado em 2010 por Tropa de Elite 2. A transposição de uma obra 

literária, em muitos casos, atrai enorme público, tanto para as salas de cinema 

como para as livrarias. Em seu artigo Os Best-Sellers de Ficção no Brasil – 

1990/2000 (2001), Sandra Reimão verifica aspectos positivos com relação à 

adaptação, demonstrando um aumento na vendagem de livros que foram 

adaptados para a televisão. A autora pontua um aspecto importante destas 

adaptações: 

 No incentivo à leitura, quer pelo fato de o autor ser uma 
personalidade midiática quer pela adaptação da trama de uma obra 
de ficção, em qualquer um dos dois casos, a televisão estaria 
ajudando a romper o círculo de desinformação que isola o potencial 
leitor do universo da literatura (REIMÃO, 2001, p. 14). 

 

Muitos vão buscar referências no livro após assistir aos filmes ou vice-versa: 

procuram primeiramente o livro para, posteriormente, assistir à película. Um caso 

que poder servir de exemplo é a obra literária Os Maias, de Eça de Queiros, 

estudado por Juliana Salum Ferreira Silva. Em seu artigo Imagens na Literatura, 

ela analisa a adaptação de Os Maias para a televisão (2007). A autora afirma que 

“muitos telespectadores só têm acesso a algum conteúdo literário através das 

versões televisivas e outros compram a obra porque esta foi adaptada” (p. 9). 

Segundo seu artigo, o livro Os Maias vendeu 12 mil exemplares em 20 dias após 

sua adaptação para a televisão, além de quase causar esgotamento no estoque de 

todos os outros livros do autor do catálogo da editora. 

Como se vê, a adaptação nem sempre é um desserviço para a obra original. 

Ela pode contribuir para disseminar a obra primária, aumentando, assim, o rol de 

leitores. Nesse sentido, podemos afirmar também que uma linguagem, ao se 

apoderar de outra, como a cinematográfica o faz da literária, acaba provocando um 

círculo de interesse, já que muitos, após terem contato com uma obra, vão verificar 

a sua transposição, resultando em ganhos culturais e sociais para todas as 

linguagens. É um processo simbiótico cultural.  
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 A adaptação de uma obra, principalmente da linguagem literária para a 

cinematográfica ou televisiva, porém, nem sempre tem uma recepção positiva de 

público e crítica. Neste âmbito, se insere o filme O Padre e a Moça, de Joaquim 

Pedro de Andrade, adaptação cinematográfica do poema  O Padre, a Moça, de 

Carlos Drummond de Andrade, objeto de estudo deste trabalho, que também serve 

como exemplo destas críticas negativas: “O rompimento, de filmes como O Padre 

e a Moça, com o projeto estético cinemanovista é lamentado, criticado e, por 

vezes, mal interpretado, pela crítica de cinema no Brasil” (GOMES, 2007, p.12). 

 No entanto, o processo de transposição de uma obra para outra linguagem 

é um processo complexo, que passa por formatos diferentes, que determinam 

limitações que necessitam ser compreendidas para analisar uma obra adaptada. 

Uma obra cinematográfica é resultado de diversas fontes. Algumas vezes, 

pode ser um roteiro original, em outras, entretanto, é fruto de roteiro adaptado, ou 

seja, que não foi escrito a partir de idéias do próprio roteirista, mas sim baseado ou 

inspirado em outras obras. No entanto, como aponta o texto Cinema Brasileiro e 

Adaptação de Literatura Ficcional de Autores Nacionais, algumas observações 

de Antonio de Andrade, Sandra Reimão e Fábio Câmara de Carvalho, publicadas 

no livro Fusões: cinema, televisão, livro e jornal (2007), organizado por Sandra 

Reimão e Antonio Andrade, encontramos que “a rigor, existem vários graus de 

adaptação de uma obra literária para um meio audiovisual. As mais comuns são: a 

adaptação propriamente dita; o „basear-se em‟ e o „inspirar-se em‟; e o vago „a 

partir de‟” (2007, p. 118). 

As autoras Maria Cristina Brandão de Faria e Danubia de Andrade 

Fernandes também discorrem sobre esta característica das obras adaptadas: 

As adaptações passaram a admitir diferentes graus numa escala 
que vai da adaptação mais “fiel à obra”, (quando é clara a 
reprodução de um original transubstanciado) a “adaptação livre” 
(quando o roteirista dá mais ênfase a um aspecto dramático da 
obra, criando uma nova estrutura para todo o conjunto) e as que se 
declaram “baseadas em” (a obra original funciona como ponto de 
partida material para a construção de uma história que terá nova 
estrutura); ou ainda, a “recriação” na qual se tomam algumas 
liberdades com relação ao texto de partida cujas exigências 
identificatórias com a obra original são totalmente relaxadas. 
(BRANDÃO; ANDRADE, 2008, p.3) 
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Além destes graus de adaptação, outro aspecto pode variar neste processo: 

a fonte utilizada como base ou inspiração para a obra adaptada. Em geral, são 

mais freqüentes as obras cinematográficas que se baseiam em uma fonte literária, 

no entanto, há muitas outras possibilidades, ainda pouco utilizadas. Mesmo as 

fontes literárias variam como romances, peças teatrais, literatura infanto-juvenil e 

poesias, por exemplo. A tabela a seguir apresenta uma listagem de diferentes tipos 

de fontes que serviram de base ou inspiração para obras cinematográficas. A 

seguir, apresentamos alguns exemplos de produções cinematográficas e 

televisivas que se valeram de adaptações livres das fontes literárias e adaptações 

que se mantiveram fiéis às obras originais. 
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TABELA 1 -  Adaptações Cinematográficas Fiéis às Fontes Literárias 

 

OBRA FONTE PARA ADAPTAÇÃO OBRA ADAPTADA 

Classificação 
(Origem ou 

suporte) 

Tipo (Gênero 
ou categoria) 

Fonte (Autor da 
obra original) 

Obra fílmica Sinopse* 

 

 

 

 

Audiovisual 

 

 

 

 

Filme 

 

 

 

 

Jorge Amado 

 

 

 

 

Dona Flor e 
seus Dois 
Maridos, 

1976, Brasil 

Direção: Bruno 
Barreto – 120 

min. – Comédia. 

Dona Flor, sedutora 
professora de culinária em 
Salvador é casada com o 
malandro Vadinho, que só 
quer saber de farras e 
jogatinas nas boates da 
cidade. A vida de abusos e 
noites em claro acaba por 
acarretar sua morte 
precoce, deixando Dona 
Flor viúva. Logo ela se 
casa de novo, com o 
recatado e pacifico 
farmacêutico da cidade. 
Com saudades do antigo 
marido que apesar dos 
defeitos era um ótimo 
amante, acaba fazendo 
com que ele retorne em 
espírito, que só ela vê. Isso 
deixa a mulher em dúvida 
sobre o que fazer com os 
dois maridos que passam a 
dividir o seu leito. 

 

 

Audiovisual 

 

 

Filme 

 

 

Mario de 
Andrade 

Macunaíma, 

1969, Brasil 

Direção: 
Joaquim Pedro 

de Andrade - 110 
min. - Comédia 

Macunaíma, herói sem 
nenhum caráter, síntese 
das possibilidades, 
fragilidades e contradições 
do Brasil e dos brasileiros 
na visão de um escritor 
preocupado com a 
identidade nacional. 

(cont. tabela 1) 
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OBRA FONTE PARA ADAPTAÇÃO OBRA ADAPTADA 

Classificação 
(Origem ou 

suporte) 

Tipo (Gênero 
ou categoria) 

Fonte (Autor da 
obra original) 

Obra fílmica Sinopse 

  

  

   

  

Audiovisual 

  

  

  

   

Filme 

  

  

  

   

Jorge Amado 

  

  

 

 

Gabriela, Cravo 
e Canela, 

1983, Brasil 

Direção: Bruno 
Barreto – 102 

min. – Romance 

O cenário principal é a 
Bahia. Em 1925, uma 
retirante chamada Gabriela 
chega a Ilhéus, fugindo de 
uma das maiores secas da 
historia do nordeste. Com 
sua beleza e sensualidade, 
ela conquista a todos, 
especialmente Nacib, o 
proprietário do bar mais 
popular da cidade. Gabriela 
vai trabalhar para Nacib e 
os dois iniciam um 
relacionamento que fica tão 
intenso que eles acabam 
por se casar. Porem tudo 
muda quando Gabriela o 
trai com o maior 
conquistador da cidade. 

  

   

Audiovisual 

  

    

Filme 

  

   

Graciliano 
Ramos 

  

 

São Bernardo, 
1971, Brasil 

Direção: Leon 
Hirszman – 113 

min. - Drama 

Um mascate consegue se 
transformar em um 
próspero fazendeiro, só 
que ele é um homem 
torturado constantemente 
por suas obsessões e 
desconfianças. É a historia 
de ascensão de Paulo 
Honório e da professora 
Madalena. 

    

Audiovisual 

   

Filme 

    

 

Clarice 
Lispector 

  

  

A hora da 
Estrela, 

1985, Brasil 

Direção: Suzana 
Amaral – 96 min. 

- Drama 

Macabéia, nordestina semi-
alfabeta, pobre, feia e 
solitária, vai para a cidade 
grande em busca de 
trabalho e realização 
afetiva seu universo 
simplório em nenhum 
momento é ridicularizado 
pela abordagem do filme, 
pois aos poucos o 
espectador vai se 
identificando com ela. 

(cont. tabela 1) 
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OBRA FONTE PARA ADAPTAÇÃO OBRA ADAPTADA 

Classificação 
(Origem ou 

suporte) 

Tipo (Gênero 
ou categoria) 

Fonte (Autor da 
obra original) 

Obra fílmica Sinopse 

  

  

  

  

  

  

Audiovisual 

  

  

  

  

   

  

Minissérie 

  

  

  

  

  

   

Eça de Queiros 

  

  

  

  

  

  

Os Maias, 

2001, Brasil 

Direção: Emilio 
di Biasi e Del 

Rangel - 

42 caps. -
 Drama 

Pedro da Maia, filho do 
patriarca e viúvo Dom 
Afonso da Maia, vive 
enclausurado em sua 
melancolia. Inseguro, 
Pedro conhece a felicidade 
ao se apaixonar por Maria 
Monforte. Este romance, 
porem é rejeitado por 
Afonso por conta do 
passado nebuloso do pai 
da moça, Manoel Monforte, 
um negreiro que não 
pertence a alta roda da 
sociedade lisboeta, como 
Maria da Cunha, Maria da 
Gama e Dom Diogo 
Coutinho, amigos 
aristocratas do patriarca 
Maia. Apesar do desgosto 
de Afonso, Pedro se casa 
com Maria tem dois filhos, 
Carlos Eduardo e Maria 
Eduardo. 

  

   

  

Audiovisual 

  

   

  

Filme 

  

   

  

José Mauro de 
Vasconcelos 

  

  

Meu pé de 
laranja lima, 

1970, Brasil 

Direção: Aurélio 
Teixeira – 95 
min. - Drama 

Baseado no Best-seller de 
José Mauro de 
Vasconcelos, Meu pé de 
laranja lima, conta a 
historia de um menino 
muito pobre, de seis anos 
de idade, cuja única 
diversão é conversar e 
trocar confidências com o 
pé de laranja lima plantado 
no quintal de sua casa. 

  

   

Audiovisual 

   

  

Filme 

  

   

Bernardo 
Guimarães 

O Seminarista, 
1977, Brasil 

Direção: Geraldo 
Santos  

Pereira – 101 
min. - Drama 

A história do amor 
impossível entre dois 
jovens, que se conheceram 
na infância e vivem um 
amor impossível na 
adolescência, o seminarista 
Eugenio e Margarida. 

(cont. tabela 1) 
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Audiovisual 

  

  

Telenovela 

 

   

Orígenes Lessa 

  

   

O Feijão e o 
Sonho, 1976, 

Brasil 

Direção: 
Benedito Ruy 
Barbosa - 90 

caps. - Drama 

A vida do casal Campos 
Lara, entre o sonho e a 
realidade. Juca é um poeta 
sonhador e Maria Rosa 
uma abnegada dona de 
casa. A telenovela 
acompanha as diversas 
fases da vida dos dois. O 
encontro romântico na 
mocidade, o duro da 
convivência classe média, 
os problemas com os 
filhos. 

* Todas as sinopses dos filmes tomam como fonte o Guia de vídeo 1997 da Editora Abril e o sítio 
eletrônico www.imdb.com 

 
TABELA 2 -  Adaptações Cinematográficas Livres de Fontes Literárias 

 

OBRA FONTE PARA ADAPTAÇÃO OBRA ADAPTADA 

Classificação 
(Origem ou 

suporte) 

Tipo (Gênero 
ou categoria) 

Fonte (Autor da 
obra original) 

Obra fílmica Sinopse* 

  

   

Teatral 

  

   

Peça Teatral 

  

    

Gianfrancesco 
Guarniere 

  

  

Eles não usam 
black tié, 

1981, Brasil 

Direção: Leon 
Hirszman – 120 

min. - Drama 

Um movimento grevista se 
inicia numa empresa. Um 
operário está preocupado 
com sua namorada que 
engravidou, e eles decidem 
se casar para não perder o 
emprego, ele resolve furar 
a greve, que é liderada por 
seu pai, iniciando um 
conflito familiar que se 
estende as assembléias e 
piquetes. 

  

  

Audiovisual 

  

    

Filme 

  

    

Machado de 
Assis 

  

  

   

Dom, 

2003, Brasil 

Direção: Moacyr 
Góes – 91 min. -

Drama 

Bento é um homem cujo 
pais, apreciadores de 
Machado de Assis, 
resolveram batizá-lo com 
este nome em homenagem 
ao personagem homônimo 
do livro “Dom Casmurro”. 
Tantas vezes foi justificada 
a razão da homenagem 
que Bento cresceu com a 
idéia fixa de que seria o 
próprio personagem e 
destinado a viver, 
exatamente, aquela 
história. 

(cont. tabela 2) 

 

http://www.imdb.com/
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OBRA FONTE PARA ADAPTAÇÃO OBRA ADAPTADA 

Classificação 
(Origem ou 

suporte) 

Tipo (Gênero 
ou categoria) 

Fonte (Autor da 
obra original) 

Obra fílmica Sinopse 

  

  

   

  

Audiovisual 

  

  

   

  

Filme 

  

  

   

  

Eça de Queiros 

  

  

  

O Crime do 
Padre Amaro (El 

Crimen Del 
Padre Amaro), 

2002, México 

Direção: Carlos 
Carreira – 118 
min. - Drama 

O jovem Padre Amaro 
acaba de ser ordenada e 
em breve ira para Roma 
continuar seus estudos, 
graças a boa relação que 
mantém com o Bispo. 
Antes, contudo, deve 
trabalhar em uma 
Paróquia. Ele é enviado 
para Los Reyes para atuar 
sob as ordens do Padre 
Benito, o vigário que 
aparentemente vive uma 
existência corrupta e 
contraditória. La Amaro 
conhece a linda e devota 
Amélia, filha de Sanjuanera 
dona do restaurante mais 
importante da cidade e 
amante do padre Benito. 

  

  

   

  

Audiovisual 

  

  

  

  

Filme 

  

  

  

  

Carlos 
Drummond de 

Andrade 

  

  

  

  

O Vestido, 

2004, Brasil 

Direção: Paulo 
Thiago – 121 min 

- Drama 

Por acaso duas meninas 
descobrem, no porão de 
casa, um velho e lindo 
vestido de festa. 

Curiosas, elas querem 
saber como o vestido foi 
parar ali, principalmente 
após verem a mãe 
chorando com o mesmo 
entre as mãos. Elas iniciam 
então uma investigação 
que pode responder ainda 
outra pergunta porque 
sempre à mesa, nas 
refeições, havia um prato 
reservado ao pai; que as 
havia abandonado a muitos 
anos? 

* Todas as sinopses dos filmes tomam como fonte o Guia de vídeo 1997 da Editora Abril e o sítio 
eletrônico www.imdb.com. 

       

A produção literária brasileira se apresenta como uma rica fonte para a 

transposição de obras para o cinema e a televisão. Essas transposições só 

enriquecem a fonte original por permitir outra forma de leitura da obra original.  

http://www.imdb.com/
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Francis Henrik Aubert no livro As (In) Fidelidades da Tradução: servidões 

e autonomia do tradutor reflete sobre as propostas de adaptações fiéis das obras 

literárias. Para ele, o tradutor – ou adaptador – teria uma relação instável com a 

fidelidade: 

A fidelidade na tradução caracteriza-se, pois, pela conjuminarão de 
um certo grau de diversidade com um certo grau de identidade; ela 
será, não por deficiência intrínseca ou fortuita, mas por definição, 
por essencialidade, um compromisso  (instável)  entre essas duas 
tendências aparentemente antagônicas, atingindo a sua plenitude 
nesse compromisso e nessa instabilidade (AUBERT, 1994, p.77). 

  

Brandão e Andrade, por exemplo, ressaltam que qualquer processo de 

tradução, seja entre línguas, seja entre linguagens, tende a ter sua fidelidade posta 

à prova devido a esta instabilidade. Todo processo de adaptação entre linguagens 

não deixa de ser uma forma de tradução. No caso da adaptação literária para o 

cinema trata-se de transpor signos verbais para sistemas de signos não-verbais, 

uma forma de tradução  intersemiótica (classificação de Jakobson). No entanto, ao 

tentar enquadrar uma obra em uma única idéia julgada “fiel”, estar-se-ia negando 

as diversas interpretações que esta possa permitir, como defendem as autores: 

 

[...] fiscalizar e regular esteticamente a adaptação para o cinema ou 
televisão, em termos de estrita fidelidade ao texto literário, apaga, 
teoricamente, a conceptualização deste como entidade geradora de 
uma infinidade de possibilidades procedentes da flexibilidade e 
criatividade da linguagem literária nos seus usos metafóricos e 
topológicos (BRANDÃO; ANDRADE, 2008, p.3). 

 

Assim como a literatura, a linguagem do cinema desenvolveu-se “para tornar 

o cinema apto a contar estórias, outras opções teriam sido possíveis, [...] mas foi a 

linguagem da ficção que predominou” (BERNARDET, 1981, p. 33). E este enlace 

entre literatura e cinema pode ser expresso através das várias adaptações 

literárias para obras cinematográficas. 

O curta-metragem Os Guaranis (1908) teria sido o primeiro filme brasileiro a 

ser baseado em um romance de um autor brasileiro, embora não se tratasse de 

uma adaptação propriamente dita, mas da filmagem de uma pantomima circense 

que, por sua vez, foi baseada na obra de José de Alencar. Nos anos seguintes, foi 
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produzido A Cabana do Pai Tomás, película brasileira adaptada de um autor 

estrangeiro. Mas, foi apenas em 1914, que a primeira adaptação cinematográfica 

de autor brasileiro teria sido produzida: A Viuvinha, baseada em romance de José 

de Alencar (filme que logo em seguida foi destruído pelo produtor). No entanto, 

esta ligação do cinema com a literatura já podia ser vista no século anterior em 

outros países como no curta Rei João, uma adaptação datada de 1899, do inglês 

William-Kennedy Laurie Dickson da obra de  William Shakespeare.  

No livro Manual do Roteiro (1995), que apresenta orientações práticas e 

consistentes para o desenvolvimento de roteiro, Syd Field discute esta questão de 

adaptação para o cinema. Segundo o autor, este processo seria o mesmo ao 

descrever um roteiro original. 

Adaptar um livro para um roteiro significa mudar um (o livro) para o 
outro (o roteiro), e não superpor um ao outro. Não um romance 
filmado ou uma peça de teatro filmada. São duas formas diferentes. 
Uma maçã e uma laranja. Quando você adapta um romance, peça 
de teatro, poema, artigo ou mesmo uma canção para roteiro, você 
está trocando uma forma pela oura. Está escrevendo um roteiro 
baseado em outro material (FIELD, 1995, p.174). 

  

 Brandão e Andrade (2008, p. 15-16) sustentam que esta nova obra 

adaptada para outro meio também deve ser vista como algo diferente de sua 

origem: “ela será totalmente outra coisa, e como tal deve ser analisada, vista 

independentemente de sua origem”  

Alexandre Henrique, no texto A série Contos da Meia-Noite: textos 

literários transmutados para a televisão, presente no livro Fusões: cinema, 

televisão, livro e jornal (2007), em uma análise desta série televisiva que foi 

constituída da adaptação de vários contos de autores brasileiros, conclui que este 

tipo de transposição pode alterar a percepção dos conceitos de suporte e 

mensagem: “A autoria artística, ou seja, o modo peculiar de se produzir um 

significado, move-se do foco de atenção do suporte da mensagem para o conteúdo 

expresso nela” (HENRIQUE, 2007, p.82). 

      Como já mencionado, a fonte literária parece ser a mais freqüentemente 

utilizada para adaptações cinematográficas e constitui também o objeto de estudo 

deste trabalho. Assim sendo, apresentamos a seguir uma breve abordagem 
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biográfica sobre Joaquim Pedro de Aldrade, para em seguida analisar o grau de 

fidelidade na adaptação do poema O Padre, a Moça para a linguagem fílmica. 
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CAPÍTULO 2 - A POESIA NARRATIVA NOS GÊNEROS LITERÁRIOS 

Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica, 
Mas atravessa a noite, a madrugada, o dia  

Atravessou minha vida, 
Virou só sentimento 

 
Adélia Prado, Explicação de poesia sem ninguém pedir. Poesia reunida. 

 

O objetivo deste capítulo é abordar algumas transformações do gênero lírico 

narrativo, certos aspectos que servem de fundamento à proposta poética do 

modernismo brasileiro, e também enfocaremos a concepção de lírica moderna à luz 

de Hugo Firedrich e Otavio Paz. Nossa preocupação, aqui, é a de sitematizar 

aspectos teóricos da poesia que sejam fundamentais para nossa leitura do poema O 

Padre, a Moça, de Carlos Drummond de Andrade. 

Há, em um texto poético, vários estágios de aproximação do leitor: desde a 

sensação física de ouvir ou ler até a detalhada análise. Como na expressão utilizada 

por Candido (1987), “momento hermenêutico”, que é a compreensão do todo pela 

parte e a parte pelo todo, o sentimento é um critério de orientação e de introdução à 

análise. Começa pela apreensão do ritmo, onde repousa o estilo. 

No decorrer da história da literatura, houve muitas discussões em torno de 

diferentes posturas teóricas diante da diversidade de gêneros modernos, e uma 

delas relaciona-se com a classificação rígida conhecida como clássica: lírica, épica e 

dramática; e moderna: romance, novela, conto, crônica etc. 

Em Os gêneros do Discurso, Tzvetan Todorov (1980) dá uma contribuição 

valiosa à discussão dos gêneros textuais, porque acrescenta mais um dado ao tema: 

o caráter histórico. No capitulo intitulado A Origem dos Gêneros, o autor descreve a 

linha histórica pela qual se desenvolvem os gêneros, da Grécia antiga até o século 

XX, além de analisar as teorias poéticas e os motivos das variações nesse período. 
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Todorov (1980, p. 46) define gênero como uma codificação de propriedades 

discursivas e diz que “um gênero é sempre a transformação de um ou de vários 

gêneros antigos: por inversão, por deslocamento, por combinação”. Ainda afirma que 

os gêneros evidenciam os aspectos constitutivos da sociedade a que pertencem. 

Muitos foram os autores depois de Platão e Aristóteles que, aceitando-a ou 

não, retomaram a divisão triádica dos gêneros para, só então, terem uma 

compreensão desta e, a partir daí, poderem propor uma reestruturação que se 

adaptasse à época vigente. Dentre os autores que se dedicam à teoria dos gêneros, 

temos Horácio e Quintiliano, na Roma antiga, Goethe, Friedrich Schlegel, Hegel, W. 

Benjamim, Novalis, Luchács, na modernidade, entre os mais importantes. 

O gênero é de suma importância para a literatura. Não se pode pensar a 

literatura sem gêneros, até porque ela é um “sistema em contínua transformação e a 

questão das origens não pode abandonar, historicamente, o terreno dos próprios 

gêneros: no tempo, nada há de anterior aos gêneros” (TODOROV, 1980, p. 46). 

Nos séculos XVI e XVII a doutrina clássica dos gêneros literários defendida 

pela poética do classicismo renascentista e do classicismo francês não se impôs de 

modo geral, o que fez aumentar as polêmicas em torno dos problemas da existência 

e da natureza dos gêneros literários, provocados por autores maneiristas, pré-

barrocos e barrocos, que envolviam problemas tanto dos gêneros como das regras, 

já que esses dois problemas estéticos são indissociáveis. Foi após a redescoberta e 

a fusão Poética de Aristóteles, no século XVII, da Renascença até o Barroco, que a 

classificação tripartida dos gêneros literários foi tida como uma verdade 

inquestionável, com a inclusão da lírica no sistema dos gêneros, ao lado do drama e 

da narrativa, já que estas compartilham com as outras artes e representações, a 

expressão, a ação sobre o receptor. Somente então é que procuraram uma teoria 

para a lírica, que se tornou um dos gêneros literários fundamentais. 

No século XVII estabeleceu-se de modo rigoroso a tríade da literatura 

dramática, épica e lírica. Goethe denominou esses gêneros de “formas naturais de 

poesia”, o que aponta para a indistinção, na época, entre história e definição 

ontológica dos gêneros. 
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Na virada do século XVIII para o XIX, Friedrich Schlegel e Novalis utilizaram 

os gêneros de um ponto de vista muito mais livre e criativo, transformando-os em 

tons: em cada obra poderia haver mais do que um desses tons atuando em sua 

estrutura. Com esses autores, a poética deixou de ser uma prescritora de regras 

para o autor. Este se viu em condições de compor conforme o seu “gênio”. Não 

devemos esquecer que foram os românticos que introduziram a teoria de uma 

concepção forte do romance como gênero por excelência da modernidade. Ele 

representaria justamente a mistura e a superação dos demais gêneros literários. Ou 

seja, na modernidade, o gênero é dissolvido por força da individualidade e do estilo 

de cada texto. 

As regras clássicas reprimiam a espontaneidade do criador e da cultura 

vigente, porém, essa postura radical não foi aceita por todos os românticos, que 

reconheciam a multiplicidade e a diversidade das obras artísticas existentes. O 

filósofo alemão Friedrich Schlegel (1962, p. 30), no seu Diálogo Sobre a Poesia, 

salienta que a: 

Fantasia do poeta não deve desintegrar-se em poesias caoticamente 
genéricas, mas cada uma das suas obras deve possuir um caráter 
próprio e totalmente definido, de acordo com a forma e o gênero a 
que pertence. 

Dentro desse contexto, o filósofo idealista italiano Benedetto Croce (1866-

1956) – um dos grandes nomes da vasta renovação da filosofia e da mentalidade 

européias – também discutiu as normas gerais impostas aos gêneros literários, 

aceitando-as apenas no âmbito histórico, e não exclusivamente no aspecto literário, 

pois a beleza artística, somente nesse aspecto, deixaria de ter valor. A obra literária, 

tirada de seu contexto, perderia sua essência artística, sendo levada a uma mera 

classificação de gêneros. Um erro que “começa quando do conceito se pretende 

deduzir a expressão e reencontrar no fato substituto as leis do fato substituído” 

(CROCE, 1973, p. 121). 

Também é desse filósofo a importante crítica à imposição das regras 

literárias, a qual prega a distinção rígida dos gêneros: 

Se pudessem representar num gráfico como [...] as regras literárias 
tem custado aos poetas e aos escritores, ficar-se-ia estupefato ao 
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ver-se quantos loucos se deixam atormentar por outros homens por 
nada, e como docilmente se prestam a flagelar-se a si mesmos, 
tornando-se heautontimoroumenoi ou, como traduzia Alfieri, 
carrascos de si próprios (CROCE, 1946, p. 183). 

Essa abordagem influenciou a crítica formalista de raízes idealistas ao dar 

ênfase maior aos elementos tecnicoformais dos textos literários, preocupando-se 

mais com a análise íntima de cada obra. Da mesma maneira, um grupo de 

estudiosos de produção poética da Universidade de Moscou, conhecidos como 

formalistas russos, acreditava que a individualidade e a simplicidade de cada obra 

literária se davam justamente por seu caráter generalista, ou seja, por suas 

características, afirmando assim a aceitação tripartida dos gêneros. 

O gênero é a base para a construção de uma obra literária, pois esta somente 

é compreendida a partir dele. Por isso, os formalistas não aceitam reduzir a 

classificação dos gêneros a uma mera classificação histórica descritiva. Essa 

compreensão histórica e sociológica vai ao encontro de um modelo biológico contido 

na obra teoria da literatura, na qual B. Tomachevski diz que os gêneros vivem e se 

desenvolvem, podendo modificar-se lentamente, como também sofrer bruscas e 

radicais mudanças, por vezes, separando-se. Dessa dissolução novos gêneros 

nascem ou desaparecem: 

O gênero fica enriquecido de novas obras que se unem às já existentes. A 

causa que promoveu um gênero pode não agir mais: seus traços fundamentais 

podem mudar lentamente, mas o gênero continua a viver, embora como espécie, 

isto é, pelo encadeamento habitual de novas obras ao gênero já existente. “Ele sofre 

uma evolução e, por vezes, uma brusca revolução” (TOMACHEVSKI, 1971, p. 201). 

Essa modificação pode ser vista quando analisamos as transformações por que 

passaram os gêneros literários, em especial o gênero lírico. Na literatura, esse 

processo de transformação, que ocorre periodicamente na vida em sociedade, pode 

ser observado quando comparamos as obras de autores de épocas diversas. 

Os gêneros do passado foram substituídos por outros. Não se fala mais de 

poesia e prosa, de testemunho e ficção, mas do romance e da narrativa, do narrativo 

e do discurso, do diálogo e do diário. Quanto aos questionamentos sobre a origem 

dos gêneros, eles provêm de outros gêneros. 
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Os gêneros são unidades que podemos descrever sob dois pontos de vistas 

diferentes: o da observação empírica e o da análise abstrata. Numa sociedade 

institucionaliza-se a recorrência de certas propriedades discursivas, e os textos 

individuais são produzidos e percebidos em relação à norma que essa codificação 

constitui. Um gênero, literário ou não, é essa codificação das propriedades 

discursivas. 

Pelo viés da institucionalização os gêneros se comunicam com a sociedade 

em que ocorrem. Esse aspecto é o que mais interessará ao etnólogo ou ao 

historiador. Com efeito, de um sistema de gêneros, o primeiro reterá as categorias 

que o diferem daquele dos povos vizinhos, as quais serão correlacionadas com 

outros elementos da mesma cultura. O mesmo ocorre com o historiador, para quem 

cada época tem seu próprio sistema de gêneros, que está em relação com a 

ideologia dominante. Como em qualquer instituição, os gêneros evidenciam os 

aspectos constitutivos da sociedade a que pertencem. 

O gênero é o lugar de encontro da poética geral e da história literária factual, 

é, por isso mesmo, um objeto privilegiado, o que lhe poderia valer a honra de tornar-

se personagem principal dos estudos literários. Foram as teorias aristotélicas que, 

num primeiro momento, possibilitaram o pensar das regras internas existentes nos 

textos poéticos. A cultura da humanidade é formada pelos conhecimentos de cada 

época. O presente só existe porque o passado colaborou com a sua construção, e 

isso inclui também a literatura. Se Aristóteles não pensou em hibridização, nós, pelo 

conhecimento que acumulamos e a partir de estudos realizados até nossos dias, 

não podemos deixar de lado essa característica tão atual e paradoxalmente tão 

antiga. 

Sabendo que, em certo sentido, a literatura é representação da realidade, e 

que cada época produz um novo pensar, gerando uma transformação que não se dá 

sem divergência de ideia, o caso dos três gêneros fundamentais estabelecidos por 

Platão (o lírico, o dramático e o narrativo, entendidos como uma tripartição perfeita e 

lógica na sua essência) pode tornar-se discutível e sua prática equivocada quando 

aplicada rigidamente a determinadas obras. É que, na criação artística, confluem as 
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águas dessas três fontes, predominando, em certas obras, um gênero sobre o outro. 

Não haverá, certamente, a expressão pura de um só gênero. 

Entre os críticos modernos, notadamente Todorov (1972) ensina que os 

gêneros literários devem ser estudados indutivamente, a partir das características da 

obra, e não a partir de nomes classificatórios. A desobediência ao gênero não o 

torna inexistente, pelo contrário, para que exista transgressão faz-se necessária uma 

lei para ser transgredida. “A norma não se torna visível – não vive – senão graças às 

suas transgressões” (TODOROV, 1980, p.45). 

2.1 O GÊNERO LÍRICO NARRATIVO 

Ao longo da história literária, a poesia tem sido um gênero em permanente 

mudança, inovando e/ou retomando tradições. Ela vincula-se à necessidade do 

homem de imitar o mundo, pondo em palavras acontecimentos cotidianos. Ou seja, 

o eu poético cria representações. Nesse sentido, a poesia caracteriza-se pela 

materialização do signo, uma vez que apreende o real de forma sensorial. Ao 

afastar-se da linguagem instrumento, o poeta passa a trabalhar as palavras vendo-

as como coisas. 

A poesia rompe com a rotina da linguagem utilitária e propõe a vivência 

profunda da realidade. Por apresentar uma natureza poética, o que provoca certo 

estranhamento, não tem de imediato uma utilidade prática no contexto social. 

Entretanto, ao subverter o real, intervém no mundo. 

A palavra lírica tem origem latina e significa “lira” – instrumento musical usado 

para acompanhar as canções dos poetas da Grécia antiga, e foi retomada na Idade 

Média pelos trovadores. Pode-se dizer que o gênero lírico é aquele utilizado na 

Idade Média pelos trovadores. Pode-se dizer, também, que o gênero lírico é aquele 

que se preocupa demasiadamente com as sensações, com os estados de alma do 

eu lírico. O universo exterior só é considerado quando existe uma identificação ou é 

passível de ser interiorizado pelo poeta. 
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A poesia atravessa os sentimentos humanos. Por esse motivo, seu conceito e 

sua definição são bastante dificultados, adquirindo uma concepção própria em 

época diferente, para cada poeta e período literário. Para se ter uma ideia, na Grécia 

antiga, a poesia era poiésis, do verbo poiein que significa “fazer” e indica o ato que 

opera a passagem para o ser daquilo que antes não existia. Entende-se que todo 

labor humano estava identificado na arte poética. Com o transcurso do tempo, os 

poetas líricos afastam de seu foco de interesse as circunstâncias históricas e sociais 

imediatas, preferindo uma elaboração mias voltada para a generalização de 

experiências individuais. Forma-se, então, um conjunto de temas “universais”, 

configurando o que se chama “tradição da lírica ocidental”, vigente até nossos dias. 

Entre tais assuntos (menos subordinados ao vaivém dos séculos), figuram o 

canto amoroso, a interrogação sobre o sentido da vida e da morte, a consciência de 

brevidade da existência, a meditação sobre o valor dos gestos humanos, o 

questionamento religioso, a louvação da natureza etc. 

O gênero lírico estabelece uma cumplicidade emocional, primeiro com seus 

ouvintes, depois com seus leitores. Outros gêneros não possuem a mesma 

resistência e se transformam continuamente. O fato de a poesia resistir por cerca de 

três milênios quase sem modificações atesta quão necessária ela foi e é para a 

humanidade. 

Com a invenção da imprensa na Renascença (século XV), a poesia lírica, que 

entre os gregos era composta para ser cantada ou acompanhada por música, 

tornou-se palavra escrita, para ser lida. A partir daí, houve a necessidade de 

distinguir quais seriam, então, as qualidades próprias dessa poesia, que faziam com 

que conseguisse reencontrar sua antiga tradição lírica. 

A poesia lírica romana, que surgiu durante a época do imperador Augusto (63 

a.C - 14 d.C), sofreu grande influência da lírica grega. Aquela trouxe consigo o 

caráter imitativo desta. Ela conseguiu, mais do que a lírica grega, desagregar-se das 

instituições sociais, econômicas, políticas, jurídicas, e da criação de um mundo 

imaginário, via palavra. 
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Nos século XI e XII surgiu o verso medieval, na região da Provença (Sul da 

França), importantíssimo para a tradição da poesia ocidental. Ligado ainda à música, 

mas já também à escrita, trabalhava a língua no esquema da tonicidade e, ao 

mesmo tempo, fazia perdurar o aspecto da duração das sílabas. Essa poesia provou 

que a língua não precisava submeter-se às regras ou gramáticas. O elemento 

musical para ser intrínseco ao próprio trato com as palavras enfatizava a 

musicalidade dos versos. A partir daí, a poesia se rebelará contra a tirania da 

versificação silábica, notadamente a partir do romantismo. 

O romantismo não é apenas um movimento literário ou artístico exaurido pelo 

advento do realismo, mas um estado de espírito, um projeto de vida que caracteriza 

a primeira metade do século XIX e, intempestivamente, é flagrado na ideologia do 

homem que anuncia ativamente os anos 2000. Oriundos de radicais transformações 

socioeconômicas, a prática e o pensamento romântico inauguram uma nova cultura, 

contendo traços característicos e contraditórios entre si. É desse jogo de 

contradições que nasce a poesia lírica romântica. 

Esse movimento literário, que começa a instalar-se com o advento da 

modernidade reproduz de certa forma, em sua própria poética, uma lírica que oscila 

entre o encantamento da poesia anterior e a constatação do solo árido e seco do 

qual nascerá a nova poesia. O poeta vê-se obrigado a buscar, no próprio material 

verbal, expressões que pudessem dar um novo perfil à linguagem poética.  

O período romântico, segundo Salete de Almeida Cara, em seu ensaio A 

Poesia Lírica, provoca uma mudança conceitual no sujeito lírico: 

[...] com um agudo senso do individuo, altera o conceito do sujeito 
clássico, submetido à convenção O período romântico, coincidindo 
universalista do “logos” – “penso, logo existo” – que definia o “ego” 
da tradição clássica (CLARA, 1998, p. 30). 

Essa mudança já era percebida a partir do século XVII com a valorização e o 

reconhecimento da individualidade no seu mais amplo sentido, ficando perceptível a 

diferença entre a época grega e a contemporânea. 

O romantismo trouxe consigo a ideia de poesia como expressão inspirada de 

uma alma, e não mais como imitação, em concordância com o conceito neoclássico 
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da mimese aristotélica. O conceito de poesia lírica sofre uma revolução de valores, 

principalmente no que diz respeito às produções e às reflexões estéticas, tendo 

como conseqüência a revisão clássica dos gêneros literários. 

A multiplicidade de técnicas e as misturas de estilos favorecem a hibridização 

do gênero lírico. Para Todorov (1972, p. 45), isso seria “um signo da modernidade 

autêntica, de um escritor já não mais obedecer à separação dos gêneros”. Stalloni 

(2001, p. 129), por sua vez, afirma que “a poesia não constitui um gênero”, e leva-

nos a crer que o gênero lírico nunca poderia ser considerado “puro”, pois, como a 

linguagem cotidiana, ele se contamina por gêneros e está sempre em contínua 

mutação. 

A discussão sobre gêneros literários e sobre poesia é pertinente numa época 

fértil, em que as possibilidades criativas são infinitas e na qual a reavaliação da 

classificação das obras já consagradas se torna necessária. Nesse sentido é preciso 

ter novos olhares para as combinações e inter-relações dos gêneros, embora 

sempre relacionados com as mais antigas formas de expressão humana: contar 

histórias, metaforizar o mundo, os sentimentos e representar a vida. 

Dentre os estudos contemporâneos votados para a poética, destacamos o da 

“Escola Formalista Russa”. Pensando na poesia renovada de Carlos Drummond de 

Andrade e em sua melhor compreensão, elegemos tratar – mesmo que de forma 

geral, a poesia lírica narrativa moderna. 

No início do século XX, um grupo de estudiosos, poetas e escritores da 

Universidade de Moscou, reunidos na Sociedade para os Estudos da Língua Poética 

(OPOIAZ), propuseram-se a estudar a produção poética segundo os princípios da 

ciência. Dedicaram-se à análise da função poética da linguagem proposta pelo 

Círculo Linguístico de Moscou, por volta de 1915. Depois da revolução russa (1917), 

uma condenação pública e categórica ao formalismo e sua virtual interdição 

obrigaram os estudiosos ao exílio. Suas obras foram relegadas ao esquecimento. O 

estruturalismo francês, tempos depois, redescobriu as obras dos formalistas russos 

e passou a utilizá-las largamente para formular as teorias que perseguiam. 
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Diferente da teoria grega de poesia concebida por Platão e Aristóteles, que 

valorizava o texto a partir do efeito e da recepção, os formalistas tentaram mostrar a 

funcionalidade da poesia, desenvolvendo estudos de poética e de linguística. 

Procuraram elaborar uma teoria interna da literatura baseada na análise do 

automatismo da percepção, e consideraram os aspectos renovadores da arte 

poética. A questão central dos formalistas russos era: o que faz de uma obra literária 

uma obra de arte? 

Roman Ossipovitch Jakobson (1896-1982), Yuri Tinianov (1894-1943) e Victor 

Chklovski (1893-1984) contribuíram para a elaboração de uma ciência da poesia. 

Tinham como objetivo estudar o texto literário com métodos científicos, dando 

ênfase mais à forma do que ao conteúdo. Não aceitaram a divisão tradicional entre 

forma e conteúdo, uma vez que entendiam que havia uma hierarquia de funções no 

poema, de modo que o som se vinculava ao sentido. Por isso, davam uma ênfase 

maior ao tratamento dos elementos sonoros na estrutura poética, propondo “a 

autonomia da função estética”. 

Jakobson, o mais importante formalista para a poesia e grande discípulo de 

Saussure – portanto, de formação linguística -, preocupou-se com o uso especial da 

linguagem e formulou o conceito de função poética. Para ele, essa função é 

resultado da projeção do princípio de similaridade do paradigma sobre o sintagma, 

dando uma dupla função de sentido – a linguagem prismática. Essa perspectiva 

teórica tem relação com as manifestações da arte de vanguarda, notadamente o 

cubismo e o futurismo russo. O linguista manteve vínculos com poetas como 

Vladimir Maiakovski (1893-1930) e Velimir Khlebnikov (1885-1922), os quais 

exerceram forte influência em suas ideias sobre a comunicação e a linguagem, e 

juntos fundaram o Círculo Linguístico de Moscou, um espaço privilegiado para a 

discussão da arte literária e dos mecanismos da poesia e do som. 

Em 1920, Jakobson foi viver na Tchecoslováquia, onde desenvolveu 

importantes estudos sobre fonologia e fonética, sobre poesia comparada e 

estruturas narrativas, e fundou ali um novo e importante núcleo de estudo, o Círculo 

Linguístico de Praga. Quando as tropas nazistas invadiram Praga, Jakobson foi para 

a Escandinávia, onde escreveu sua obra fundamental, na qual analisa os distúrbios 
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de afasia, e conclui, pela classificação dos dois eixos da linguagem – paradigmático 

e sintagmático –, que passaram a ser a base para o desenvolvimento das pesquisas 

que o levaram a formular a teoria das funções da linguagem. 

Nas suas ocupações intelectuais decifrava mecanismos de uma magia tão 

antiga quanto o homem, a competência de articular artisticamente as diversas 

linguagens. Foi também autor do famoso trecho que se tornaria quase um manifesto 

do movimento: “A poesia é linguagem em sua função estética. Desse modo, o objeto 

do estudo literário não é a literatura, mas a literariedade, isto é, aquilo que torna 

determinada obra numa obra literária” (JAKOBSON, 1971 p. 9-10). 

Um conceito igualmente importante para a concepção de poesia é a teoria do 

estranhamento, mencionada anteriormente, concebida por Viktor Chklovski, autor do 

mais antigo documento (1914) do movimento formalista, intitulado A Ressurreição 

da Palavra. Para ele, a arte deve ser entendida em sua funcionalidade e não em 

seu aspecto biográfico ou sociológico. Preocupa-se, assim como todo o grupo, em 

estudar o específico, ou seja, fazer uma análise imanentista da literatura, uma 

análise dos sons e ritmos dos versos, das estruturas narrativas da prosa, enfim, dos 

aspectos estritamente literários. 

Os formalistas adotaram posições combativas em relação às teorias críticas 

vigentes, e com agudeza chegaram muitas vezes a declarar a independência da 

obra literária em oposição às demais formas de manifestação social. Por isso, foram 

acusados de tentar isolar a obra literária da história que a produz. 

Pretendemos abordar somente as idéias originárias como pressupostos de 

uma estética focalizada na linguagem, ou seja, que parte da noção do signo e da 

forma. É sob a dominância do ponto de vista formal, em suas preocupações com a 

linguagem, que os formalistas se distinguem de seus predecessores. Para eles, a 

obra não pode ser explicada a partir da biografia de um escritor, nem a palavra 

poética a partir das tendências filosóficas e religiosas, cada vez mais 

preponderantes entre os simbolistas. Tal concepção era a palavra de ordem que 

reunia o primeiro grupo dos formalistas. 
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Em 1917, Chkolovski publicou o artigo A Arte como Procedimento, em que 

analisa a importância da ação de estranhar o objeto representado, o que leva o 

receptor a buscar novas percepções, distante do peso do rotineiro, do habitual, do já 

experimentado, já visto e já lido. Esse artigo traz uma ideia central a esse respeito, à 

medida que, rejeitando todo tipo de misticismo – que só pode “encobrir o ato da 

criação” e a própria obra -, privilegia o enfoque técnico de sua “fabricação”. 

Essa postulação é contrária à ideia de que a imagem constitui a essência da 

poesia, preconizada por Potebnia e que tão bem serviu aos propósitos simbolistas. 

Chegou-se, portanto, via Eikeinbaum, à conclusão de que aquela, assim como as 

outras figuras de linguagem, é apenas um meio através do qual o poeta ou o artista 

pode se servir, mas não caracteriza essencialmente a poesia. Em vez disso, a 

singularização passa a ser considerada a característica fundamental da obra 

poética. O objetivo da arte, portanto, seria gerar a sensação do objeto como visão 

sensorial e como reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da 

singularização dos objetos, que obscurece a forma e aumenta a dificuldade e a 

duração da percepção. 

No século XX, o conceito de literatura se transformou com o desenvolvimento 

de obras elaboradas com novas possibilidades do código verbal e de seus limites, 

marcando o fim da obra de representação. A percepção desautomatizante fez com 

que o leitor saísse do marasmo perceptivo para apreender realidades não 

desgastadas. Essa produção de obra de acesso estranhável induziu a novas 

descobertas de linguagem e, conseqüentemente, à renovação do próprio código. 

Essa descoberta de linguagem como organização levou o formalismo russo a 

olhar o texto como obra literária, com suas funções e sua articulação sistemática do 

todo. Seu olhar volta-se para a natureza poética, cujo problema é descobrir como o 

objeto funciona artisticamente, como ela é, como se constrói, como se organiza em 

si mesma. Preocupa-se com o enigma da linguagem poética, o próprio texto. Para 

ele, o que importa é a literariedade.  

Essa função da consciência das formas é, pois, a função por excelência a 

permitir no limite transformar a mensagem em seu próprio objeto e então refletir o 
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deslizamento intencional da matéria para a maneira – o “como” – se constrói o objeto 

real em arte. O texto é uma defesa da arte compreendida como linguagem em seu 

amplo sentido, o que significa considerar a obra de arte como signo e forma, 

situando-a primeiramente. 

Boris Schnaiderman (1971, p. 12) nos esclarece o verdadeiro idealismo do 

formalismo russo: 

[...] o assim chamado formalismo russo procurou na 
literatura viva e não apenas nos monumentos do passado 
aquilo que podia caracterizar a linguagem da obra 
literária. Ele estudou o específico, o inerente à literatura. 
Mas, ao mesmo tempo, as novas correntes artísticas 
firmavam a necessidade de fundir a arte na vida 
cotidiana. 

Os artistas modernos foram buscar na realidade da vida cotidiana a 

inspiração necessária para a produção literária. Essa fusão da arte com a vida 

cotidiana foi uma das tendências mais marcantes da poesia moderna. Os formalistas 

deram um importante destaque à relação dialética entre diacronia e sincronia. Para 

eles, a língua é tida como um fenômeno social, por isso seus estudos se voltaram 

para o estudo histórico, tanto da linguagem quanto de sua expressão literária. 

Jakobson (1971, p. 17) declarou, numa sessão do Círculo Linguístico de 

Copenhague, em 1936, a verdadeira tarefa da escola formalista russa: 

Dominar no plano linguístico a construção da obra em poesia, [...] 
não se trata de soma mecânica, mas de um sistema de processos: 
estes se relacionam entre si segundo leis e formam uma hierarquia: o 
que muda é a hierarquia dos processos no quadro de um gênero 
poético dado, a hierarquia dos gêneros, a hierarquia das diferentes 
artes e a relação da arte com os domínios vizinhos da cultura, e em 
particular a relação da arte verbal com outros tipos de enunciado [...]. 

Com essa citação de Jakobson, podemos entender claramente não só o 

princípio construtivo de toda poesia moderna, mas também sua importante 

contribuição para as novas análises poéticas. 

Tais conceitos influenciaram várias gerações de estudiosos no mundo inteiro. 

No Brasil, o escritor e crítico literário Cristóvão Tezza (2003, p. 100) recuperou a 



50 

 

 

importância dessa perspectiva teórica, explicando que é difícil delimitar o termo 

formalista. Chamava a atenção justamente para os aspectos formais, o material da 

obra de arte, descartando o resto – isto é, tudo que esteja no terreno genérico dos 

conteúdos – como não relevante para definir a especificidade da literatura. 

Para responder a essa questão, Osip Brik, jornalista russo e um dos principais 

organizadores do formalismo, caracteriza um dos elementos poéticos fundamentais: 

o ritmo. A construção poética não se dá somente pela alternância regular dos sons 

ou pela repetição periódica dos elementos no tempo ou no espaço – mas pelo verso, 

que determina, ao mesmo tempo, uma unidade rítmica e sintática. Brik separa, 

portanto, a visão metafórica do “ritmo”, unicamente intuitiva, de sua intencionalidade 

poética. Para ele, o ritmo aparece também na combinação das palavras segundo 

qualidades tanto semânticas como fônicas. Esse valor semântico transporta a um 

conceito abstrato que leva o leitor a considerar o significado do verso, caso contrário, 

deixará de ser parte da língua. 

Significativa é a comparação que Brik faz entre a visão tradicional e a 

moderna, no que diz respeito à criação poética. Ele critica certos estudiosos que 

possuem uma visão tradicional dessa criação, pois acreditam que a perfeição da arte 

poética consiste em inscrever as palavras no verso sem alterar a estrutura da 

linguagem. Ele defende a visão modernista, que entende a “imagem inversa à 

criação poética”, uma imagem indefinida do complexo lírico, de estrutura 

transracional, que se articula em palavras significantes, transformando as 

inspirações do poeta em palavras acessíveis aos leitores. Para Brik (2003, p. 123), 

“é preciso compreender a língua poética naquilo que a une à língua falada e naquilo 

que a distingue; é preciso compreender a sua natureza propriamente linguística”. 

A poesia sempre apresentou regras múltiplas com componentes que a 

governaram por muito tempo, as quais o poeta/operário era obrigado a seguir, 

reprimindo assim a sua criação mais sublime. Dentro dessa complexidade estética, o 

crítico literário Stalloni (2001) defende a idéia de que o poeta não pode ficar preso a 

esses recursos estéticos, pois estão carregados de incertezas. O autor parte, então, 

para outra descrição tipológica, levando em conta a natureza profunda da poesia 

(sua essência), seu campo de aplicação (suas formas) e suas expressões (os 
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domínios vizinhos), para tentar definir que a poesia é um gênero aberto, e que por 

isso outros procedimentos devem ser levados em conta, como novas prioridades, 

natureza estilística e linguística. 

Para Stalloni (2001, p. 158), a poesia se confunde com a arte de fazer versos 

e “o talento do versificador não é suficiente para se fazer um bom poeta”. O que 

prova que o artista precisa dominar tanto o engenho como a técnica, caso contrário 

não se tem poesia. 

Outro conceito central na teoria da poesia é o verso. O crítico formalista 

Tinianov desenvolveu importantes trabalhos de teoria literária. Dentre eles, destaca-

se o problema da linguagem poética (1924), no qual analisa o conceito concreto do 

verso e as particularidades da linguagem poética. Ao escrever um prefácio para o 

ensaio, assinalou um progresso significativo dos estudos da poesia como “ciência”, a 

partir da década de 1920. Enfatizou a necessidade de manter a poesia como uma 

ciência de rigor, assim como a psicologia, a filosofia, a matemática, entre outras. 

Para ele, a linguagem e o estilo da poesia estão separados do verso, e faz pensar 

que ambos não se ligam ao verso e não dependem dele. A linguagem poética se faz 

a partir da violentação das normas gramaticais, sintáticas etc. Afinal, transgredir a 

linguagem é transgredir a própria realidade. 

Mencionamos anteriormente que o trabalho de criação da linguagem poética 

é o desestruturar essas normas. Na poesia esse fato aconteceu tardiamente, mas de 

forma avassaladora, pois o verso era a marca principal que a contrapunha à prosa. 

Essa transgressão deu-se ao introduzir na poesia o verso branco, a prosa poética ou 

o poema em prosa. 

Para Tinianov, a característica principal da linguagem poética é o ritmo. Na 

tradição, esse elemento era marcado pela métrica, mas, no poema moderno 

narrativo, é marcado pela combinação da palavra. Ao discutir a linguagem poética, o 

crítico limita seu estudo a dois aspectos: o ritmo como elemento construtivo do verso 

e o sentido da palavra poética. Ao analisar o conceito do verso e as particularidades 

da linguagem poética, Tinianov observou o verso como construção em que todos os 

elementos subsistem numa relação mútua, tentando, assim, relacionar o estudo dos 
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elementos linguísticos no que diz respeito ao significado e sentido da palavra 

poética. O conceito de verso aparece em oposição ao conceito de prosa, tendo o 

ritmo como princípio de construção do verso, o qual será o fator principal e 

subordinante deste. Para ele, a noção de ritmo tornou-se muito mais complexa e 

multíplice em conseqüência da concepção do verso em termos acústicos. 

Em seu estudo, Tinianov classificou duas categorias: o 
material e a construção. Sendo o material igualmente formal, 
agirá sobre ele o “princípio da construção”, em que velhos 
modelos já automatizados serão reformados e reciclados. O 
conceito de material “não transcende os limites da forma; 
confundi-lo com momentos estranhos à construção é 
errôneo”. A história da literatura, nessa perspectiva, será “a 
história das novas possibilidades construtivas, a história dos 
procedimentos construtivos” (TEZZA, 2003, p. 124). 

 

Em Estruturalismo e semiologia, no texto O que é poesia?, Jakobson 

desmitifica a crítica de que a “Escola Formalista” não compreende as relações da 

arte com a vida social: 

Nem Tynianov, nem Mukarovsky, nem Chklovski, nem eu pregarmos 
que a arte se basta a si mesma; mostramos, ao contrário que ele é 
uma parte do edifício social, um componente social, um componente 
variável, pois a esfera da arte e sua relação com os outros setores da 
estrutura social se modificam sem cessar dialeticamente. O que 
ressalta não é um separatismo da arte, mas a autonomia da função 
estética (JAKOBSON, 1978, p. 176). 

A literatura nas idéias formalista, procura apresentar nas coisas mais comuns 

uma visão surpreendente, a comum. O leitor não vê de imediato a utilidade dessa 

poesia e se questiona quanto à importância de textos iguais a este no meio social: 

Para que servem? Qual a sua função no contexto social?  

 Essa reflexão faz parte da grande repercussão que a palavra exerce no meio 

literário, buscando provocar no leitor um conjunto de sons e imagens ao qual se 

refere. Segundo Paz, o poema, fruto concreto da poesia, é o lugar onde os homens 

realmente reencontram seu estado poético: 

[...] graças ao poema podemos chegar à experiência poética, objeto 
magnético secreto, lugar de encontro de forças contrárias. O poema 
é uma possibilidade aberta a todos os homens, qualquer que seja 
seu temperamento, seu ânimo ou sua disposição [...] e senão isso 
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possibilidade, algo que só se anima ao contato de um leitor ou de um 
ouvinte. Há uma característica comum a todos os poemas, sem a 

qual nunca seriam poesia: a participação (PAZ, 1982, p. 37), 

A leitura da poesia moderna nos oferece desafios em todo momento, mercê 

de seu estado plurissignificativo: ora a inversão de palavras com um tudo/nada que 

nos deixa estupefatos, ora o uso dos espaços em banco da folha que nos 

surpreende; ora uma imagem que encanta, ora um conjunto de signos que nos 

coloca um pouco perdido na busca de um sentido. 

O poeta dialoga com a visualidade contemporânea e sai daí uma intervenção 

que nos causa estranheza, que desautomatiza a leitura dessa visualidade que 

procura dominar o mundo moderno. A poesia é alguma coisa – apesar de 

aparentemente inútil, no sentido de não ter aplicação direta – que move montanhas, 

percepções, compreensões e formas de estar no mundo. Ela também problematiza e 

povoa o mundo, pelo menos o de nossa imaginação. 

2.2 A POESIA LÍRICO-NARRATIVA MODERNA 

Se voltarmos ao tempo, veremos que a lírica moderna narrativa surge com os 

primeiros românticos do século XVIII, atravessa o século XIX, passa por sucessivas 

transformações e avança até o século XX. A partir da primeira metade desse século, 

o lirismo deixou de representar a expressão de uma individualidade privilegiada para 

esquadrinhar o território do outro, caracterizando a modernidade já esboçada pela 

revolução estética do século XIX. Se, desde a velha Grécia, a lírica era aceita como 

manifestação da subjetividade e rito de ascensão do sujeito ao centro constelar do 

mundo social, o conceito de despersonalização contribuiu para destruir a clareza das 

fronteiras entre o lírico, o épico e o dramático. 

A poesia lírico narrativa moderna constitui-se, então, numa linguagem 

“mitificada”, que contraria em suas bases o padrão clássico de linguagem. Moldada 

a partir de valores como clareza e coerência, leva e efeito um processo radical de 

desarticulação dos modelos de mundo e de homem, em vigor no Ocidente desde a 

Grécia antiga. Esse processo de desarticulação operado pela poesia moderna 

reflete, em nível explícito, a situação caótica de um mundo fragmentário e minado 
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em seus fundamentos. Por ser, no entanto, uma linguagem cujo centro de 

articulação é o ritmo (impulso primário, visão da origem), a manifestação lírica acaba 

por conferir sentido ao caos, estabelecendo o fragmento como tendência. Daí que 

muitas vezes resulte, do ponto de vista lógico, em absurda, contraditória e obscura, 

tendo como conseqüência uma linguagem que é ao mesmo tempo una e plural. 

Em A Estrutura da Lírica Moderna, o critico alemão Friedrich (1991) trata da 

poesia do século XX sem deixar de ir às suas fontes: Baudelaire – considerado o 

iniciador desse modelo de lírica –, Rimbaud e Mallarmé – poetas franceses que 

indicaram os limites a que a poesia poderia chegar –, todos, entretanto, antecedidos 

pelos ideais da literatura romântica, teorizados e explicitados por Novalis e Edgar 

Allan Poe, mais anteriormente fundamentados por Rousseau e Diderot. Para o autor, 

a literatura desse século é composta de uma lírica que, por ser obscura, fascina à 

medida que desconcerta o leitor. Ao processo de junção da incompreensibilidade 

com a fascinação, denomina dissonância; ou seja, uma tensão que leva à 

inquietude, sendo esta um dos objetivos da arte moderna. 

Além da obscuridade, encontra outra tensão dissonante, em que formas 

distintas coexistem, fixando uma arte cujos: 

Traços de origem arcaica, mística e oculta contrastam com uma 
aguda intelectualidade, a simplicidade da exposição com a 
complexidade, o arredondamento lingüístico com a inextricabilidade 
do conteúdo, a precisão com a absurdidade, a tenuidade do motivo 
com o mais impetuoso movimento estilístico (FRIEDRICH, 1991, p. 
16). 

Segundo Friedrich, a poesia libertou-se da ordem espacial, temporal, objetiva 

e anímica, e fez diminuir as diferenças entre a proximidade e a distância, entre o 

belo e o feio, entre a dor e a alegria, entre terra e céu. O poeta moderno, então, 

pode – não apenas no sentido de tornar viável, mas de suportar e tornar suportável 

– lançar-se completamente ao fragmentarismo. O resultado é uma linguagem tensa 

(tensão dissonante), que encena de diversas formas e ângulos os conflitos básicos 

do nosso tempo. 

Desvinculada de todas as correntes ideológicas em vigor sem, no entanto 

deixar de contemplar à sua maneira cada uma delas, a poesia moderna comporta 
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com muita freqüência a contradição explícita. Ou seja, não se deixa prender pela 

“unilateralidade da época”. 

A lírica moderna narrativa rompe com a perspectiva clássica e novos modelos 

são estabelecidos. A poesia refugia-se na própria linguagem, alargando os 

horizontes do eu poético. Ela expande sua própria abrangência e abre espaços para 

elementos formais e semânticos de outra cultura, colocada à margem ao longo de 

séculos. Em sua estranha e definitiva maneira de ser, rompe com a tradição ao 

longo de séculos, até mesmo quando pretende recuperá-la. Emprega uma 

linguagem voltada para si mesma, em oposição a um mundo alienado e hostil. 

O poeta e crítico mexicano Octavio Paz, em Os Filhos do Barro (1984), 

reflete sobre a tendência da modernidade em iniciar a reflexão partindo de seu 

caráter de ruptura, procurando rever e redimensionar a compreensão do que é e do 

que representa o moderno. O autor afirma que o moderno, justamente por valer-se 

continuamente da ruptura, constitui também uma tradição. Tradição singular que se 

afirma como ruptura de uma tradição imperante, que será substituída por outra, a 

qual também será substituída, e assim sucessivamente. Ou seja, o moderno só o é 

na sua atualidade, o futuro o transformará em uma tradição. Por isso, prioriza o 

tempo presente como o seu “tempo ideal”, na tentativa de escapar desse destino. 

Nas palavras de Paz (1984, p. 18), a: 

Modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra. O moderno não é 
caracterizado unicamente por sua novidade, mas por sua 
heterogeneidade.Tradição heterogênea ou do heterogêneo, a 
modernidade esta condenada à pluralidade: a antiga tradição era 
sempre a mesma, a moderna é sempre diferente. A primeira postula 
a unidade entre o passado e o hoje; a segunda, não satisfeita em 
ressaltar as diferenças entre ambos, afirma que esse passado não é 
único, mas sim plural. Tradição do moderno: heterogeneidade, 
pluralidade de passados, estranheza radical. 

Cada vez que o moderno aparece funda sua própria tradição, pois é 

autosuficiente. Desse ponto de vista, o fragmentarismo na lírica representa antes um 

mundo falseado pela ideia de progresso, pela promessa da máquina e pela 

propaganda – uma quebra da hipocrisia. Sua incoerência no nível formal e 

semântico é, a um só tempo, uma coerência como encenação em profundidade do 
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mundo moderno. A poesia lírica, em sua anormalidade congênita, traz as marcas de 

um texto sempre novo e estranho, que inquieta e fascina. 

A dissonância ainda ocorre porque ao poeta moderno cabe desfazer a ideia 

generalizada de que a lírica é a linguagem do estado de ânimo, tomando parte nela, 

não mais como pessoa particular, mas como uma inteligência ativa e 

transformadora, como um operador da linguagem, o qual, por meio de uma 

linguagem perturbadora de combinações insólitas, faz emergir de seus textos 

significações que até então não podiam relacionar-se com o estético. A linguagem 

poética cria um estranhamento, portanto se funda em uma sintaxe desconstrutiva 

reduzida muitas vezes a expressões nominais, aplicando de maneira renovada os 

mais antigos instrumentos da poesia: a metáfora e a comparação. Todos os 

processos renovadores provocam uma impressão de anormalidade. 

A função da poesia moderna seria, então, transformar o real pelo modo de 

dizer, fazendo uso de elementos estranhos. O estranhamento é fator de iluminação, 

que nos revela aquilo que as coisas, os fatos e os sentimentos humanos têm e que 

não estamos habituados a ver. O tempo transforma esse olhar automático num olhar 

iluminado via poesia. 

Esse novo olhar é provocado pelo poeta ao utilizar palavras comuns e, de 

algum modo, transformando-as em incomuns. Roland Barthes (1971, p. 61-62), em 

seu ensaio Existe uma Escritura Poética?, declara que a palavra, na poesia 

moderna, alcançou a liberdade máxima, chegando a ganhar a dimensão de: 

Um discurso cheio de buracos e cheio de luz, cheio de ausências e 
de signos supernutridos, sem previsão nem permanência de intenção 
e, por isso mesmo, de tal modo oposto à função social da linguagem 
que o simples recurso e uma fala descontínua abrem caminho para 
todas as sobrenaturezas. 

A introdução da linguagem do cotidiano foi também um fator considerável 

para a transformação da poesia lírica. Atualmente, não podemos mais ficar presos a 

determinadas ideologias que discriminam certos elementos como impróprios ou não 

para a produção artística.  
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A importância do trabalho do poeta pode ser entendida, segundo Jean Paul 

Sartre (2004, p. 13) da seguinte forma: “O poeta extrai instrumentos da palavra, 

tornando-a coisa, não signo convencional”. O desvio e a transgressão são a 

desverbalização das palavras. Portanto, o objetivo da poesia não é firmar 

conhecimentos, e sim brincar com os conhecimentos, libertando o homem de 

padrões e certezas automáticas e automatizantes.  

O trabalho da criação poética é desestruturar normas, rompê-las. Na poesia, 

esse fato aconteceu tardiamente, mas foi avassalador. Friedrich (1991, p. 16) 

destaca três comportamentos da composição lírica: sentir, observar e transformar. 

Este último é o que domina a poesia moderna, tanto no mundo como na linguagem: 

transformar o real a partir da linguagem poética. 

A característica que a lírica moderna sustenta transporta-nos ao pensamento 

de Paz sobre a “tradição moderna”. O crítico nos coloca à frente de um paradoxo 

que rompe com as tradicionais contradições, pois a era moderna desfaz, quase por 

completo, o antagonismo entre o antigo e o atual, o novo e o tradicional. Podemos 

dizer, então, que a poesia moderna apresenta um múltiplo mosaico, uma fusão 

temporal. Para Paz (1984, p. 22-23): 

[...] a tradição moderna, bem como as ideias e imagens 
contraditórias que esta expressão suscita, não são mais 
que a consequência de um fenômeno ainda mais 
perturbador: a época moderna é a da aceleração do 
tempo histórico [...]. 

Passam-se mais coisas e todas elas passam quase ao mesmo tempo, não 

uma atrás da outra, mas simultaneamente. Todos os tempos e todos os espaços 

confluem em um aqui e um agora. A lírica moderna narrativa traz consigo uma 

proposta de vivência profunda da realidade, desestabilizando o congelamento das 

formas de pensar pela contemplação crítica, e também uma proposta de 

transgressão que chega a transgredir a própria transgressão. Deixa de aceitar o que 

é convencional para buscar a liberdade do pensamento, da palavra. 
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Esses fundamentos teóricos sobre a lírica nos ajudarão a entender a poesia 

de Carlos Drummond de Andrade e seu valor no contexto modernista. O 

conhecimento adquirido sobre a lírica narrativa e a crítica à poética de Drummond, 

em especial, ao poema O Padre, a Moça, abrem um leque de possibilidades de 

análise. Contudo, este trabalho enfoca na análise comparativa entre a linguagem 

literária e a linguagem cinematográfica.  

2.3 A OBRA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

A poesia da segunda geração modernista foi, essencialmente, uma poesia 

de questionamento: da existência humana, do sentimento de “estar-no-mundo”, 

das inquietações social, religiosa, filosófica, amorosa. Carlos Drummond de 

Andrade é o poeta que melhor representa o espírito dessa geração, e sua 

produção poética constitui um dos pontos mais altos da nossa literatura. 

A poesia e o romance de 30 tomaram rumos diferentes, embora tenham 

conservado algumas características em comum. Os poetas da década de 1930, 

interessados fundamentalmente no sentido da existência humana, no confronto do 

homem com a realidade, enfim, no “estar-no-mundo”, seguiram caminhos diferentes. 

Assim, sem privilegiar o regionalismo, buscaram uma abordagem mais universal, 

que vai da reflexão filosófico-existencialista ao espiritualismo, da preocupação social 

e política ao regionalismo, da metalinguagem ao sensualismo. 

Em 1930, a vitória da primeira geração modernista na luta travada contra a 

cultura acadêmica já estava consolidada. Muitas de suas propostas, como o verso 

livre, a afirmação de uma língua brasileira, a priorização da paisagem nacional e a 

abordagem de temas ligados ao cotidiano estavam definitivamente consolidadas em 

nossa literatura. 

A segunda geração modernista, livre do compromisso de combate ao 

passado, manteve muitas das conquistas da geração anterior, mas também se 

sentia inteiramente à vontade para voltar a cultivar certos recursos poéticos que o 

radicalismo da primeira geração tornara objeto de desprezo, tais como os versos 
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regulares (metrificados), a estrofação criteriosa e as formas fixas, como o soneto, a 

balada, o rondó, o madrigal. 

Não se trata de uma geração antimodernista no interior do próprio 

Modernismo. Ao contrário, esses poetas levaram adiante o projeto de liberdade de 

expressão dos seus antecessores a ponto de se permitirem empregar as formas 

utilizadas pelos clássicos. Por isso não é de causar espanto que grandes autores do 

verso livre desse período, como Manuel Bandeira (da primeira geração), Murilo 

Mendes, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Morais e Mário 

Quintana tenham sido também excelentes sonetistas. 

 Carlo Drummond de Andrade (1902-1987) é considerado por alguns críticos 

o principal poeta brasileiro do século XX, um desses escritores que aparecem de 

tempos em tempos e conseguem apreender e refletir poeticamente as inquietudes 

de uma época, tal qual um Camões ou um Fernando Pessoa. 

Mineiro de Itabira, Drummond proveio de família ligada às tradições da região, 

ou seja, de fazendeiros e mineradores. Formou-se em Farmácia, mas nunca exerceu 

a profissão. Dedicou-se ao jornalismo e ingressou no funcionalismo público, que lhe 

garantiu a sobrevivência. Em 1925, foi um dos fundadores de A Revista, publicação 

modernista de Belo Horizonte. Em 1928, em perfeita sintonia com a irreverência do 

grupo modernista de São Paulo, Drummond publicou na Revista de Antropofagia, 

provocando escândalo. 

Na década de 1940 foi simpatizante da causa socialista e chegou a participar 

de um dos números de um jornal comunista. Logo depois, porém, rompeu 

definitivamente com o jornal e com o Partido Comunista. Da década de 1950 em 

diante, o ceticismo político passou a marcar sua vida. 

Drummond foi poeta e prosador (cronista) admirável. A dimensão e a riqueza 

de seus escritos produzidos de 1930 a 1986 ainda requerem investigação mais 

profunda e abrangente. 

Como contista e cronista escreveu entre outras obras, Fala, Amendoeira, 

A Bolsa e a Vida, Quadrante 1 e 2, Cadeira de balanço. Apesar da qualidade 
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desse material, daremos ênfase ao estudo de sua poesia, gênero em que o escritor 

mais se destacou. Dada a farta produção poética de Drummond, a organização de 

suas obras em partes ou em fases permite acompanhar com maior clareza a 

evolução de seus temas, de sua visão de mundo e de seus traços estilísticos. 

 Se considerarmos os primeiros 30 anos dos 56 de carreira poética do autor, 

pelo menos quatro fases podem ser identificadas em sua produção: a fase gauche 

(década de 1930); a fase social (1940-45); a fase do “não” (décadas de 1950 e 

1960); a fase da memória (décadas de 1970 e 1980). 

O próximo capítulo apresenta uma análise sobre os níveis do poema de 

Drummond, bem como a semântica do texto e alguns aspectos temáticos.  
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CAPÍTULO 3 - O PADRE E A MOÇA EM PALAVRAS E PAPEL  

Que pode uma criatura senão, 
Entre criaturas, amar? 

Amar e esquecer, 
Amar e malamar, 

Amar, desamar, amar? 
 

Carlos Drummond de Andrade - Amar 

3.1 OS NÍVEIS DO POEMA 

O poema O Padre, a Moça, escrito por Carlos Drummond de Andrade, foi 

publicado em 1962, no livro Lição de Coisas, pela editora José Aguilar, páginas 56 

a 72. O poema contém trinta e nove estrofes e está dividido em dez partes em que 

se misturam o gênero lírico com o narrativo. Nesse, o narrador relata a história da 

fuga do padre e da moça em dez atos que, em linhas gerais, foram divididos em 

focos de concentração. Pode-se dizer que o primeiro foco narrativo contém as atos 

1, 2 e 3. Essa sequência, detém-se, sobretudo em relatar a fuga do padre e da moça 

(os dois fogem das pessoas que os perseguem e dos padrões sociais). A segunda 

parte refere-se aos atos 4 e 5, estes abordam de uma maneira mais clara o conflito 

interno do padre e o conflito entre ele e a moça (esta aparece com uma imagem de 

tentadora). Já o terceiro foco de concentração restringe-se aos atos 6, 7 e 8, 

abordando, sobretudo, a concretização do amor físico entre os personagens. A 

quarta parte corresponde ao ato 9 e narra o processo de fuga. Finalmente, a quinta 

sequência, ato 10, aborda, principalmente através de metáforas, o desfalecer dos 

dois personagens dentro da gruta e o final da perseguição. 

O estudo da poesia demanda atenção especial ao valor simbólico que certas 

palavras assumem no espaço do poema. O jogo inicia-se ao tentarmos entender 

sentidos diferentes aos que estamos habituados a encontrar; o jogo continua nas 

sensações que o poema provoca, decorrentes de combinações sonoras e 

harmônicas de palavras. O jogo prossegue na instalação de uma inquietude, um 
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estado de alerta para o estranho, para o voar da imaginação, para a crença de que 

tudo é possível no reino da fantasia . 

Conforme afirma Candido (1987), toda análise de texto poético é 

interpretativa, ou seja, fatores subjetivos podem interferir no processo. No entanto, 

vale-se de critérios objetivos para ser reconhecida. Em tom didático, o mestre nos 

ensina algumas regras básicas de análise: 

1)    Utilizar o que o poema traz, e não as sugestões que brotam para 

entender. 

2)    Afinar a audição, a leitura, a atenção a todas as particularidades do 

texto. 

Os recursos estilísticos, como a metáfora, a tensão, a sonoridade, a 

sinestesia, as simetrias e outros, provocam harmonia que podem traduzir a ordem e 

o caos. “O espírito unifica no plano da arte as contradições da vida, não as 

destruindo, mas integrando-as” (CANDIDO, 1987:25). 

  

O vosso amor, padre, queima 

como fogo de coivara 

não saberia queimar. 

E o padre, sem se render 

ao ofertório das virgens, 

lá vai, coisa preta no ar. 

 

3.1.1 Metrificação 

 

A metrificação é a medida dos versos, isto é, o número de sílabas poéticas 

apresentadas pelos versos. Para determinar a medida de um verso, nós o dividimos 

em sílabas poéticas. Esse procedimento tem o nome de metrificação ou escansão. 

O poema O Padre, a Moça, apresenta estrutura de construção irregular, ou 

seja, é composto por trezentos e seis versos. Ao escandirmos alguns dos seus 

versos, notamos que apresentam número de sílabas de tamanhos diferentes. 
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 Divisão silábica poética 

 1     2      3      4      5      6    7       8     9    10 

O / pa / dre / fur / tou / a / mo / ça,/ fu / giu 

 1       2        3      4      5      6      7        8      9    10 
Pe / dras / ca / em / no / pa / dre, / des / li / zam 

1      2       3      4      5       6      7      8       9   10    11      12 
A / mo / ça / gru / dou / no / pa / dre, / vi / ra / som / bra (DRUMOND, 1962) 

 

3.1.2 Estrofes 

 

Estrofe é um conjunto de versos. Uma linha em branco vem antes, e outra 

depois da estrofe, separando-a das demais partes do poema e marcando a sua 

unidade. O poema O Padre, a Moça apresenta estrofes de diferentes tamanhos. 

Conforme o número de versos que a compõem, notamos que no poema  ocorrem 

estrofes como: quartetos, quintilhas, além de estrofes como: tercetos, oitavas 

e  décimas. Eis alguns exemplos:  

Quarteto 

Padre e moça de tão juntos 

Não sabem se separar. 

Passa o tempo no destinguo 

Entre duas nuvens no ar. 

 

Quintilha 

Na capela ficou a ausência do padre 

E celebra a missa dentro do arcaz. 

Longe o padre vai celebrando vai cantando 

Todo amor é o amor e ninguém sabe 

Onde Deus acaba e recomeça. 

 

3.1.3 Versos 
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Verso é uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade 

rítmica e melódica, em geral correspondente a uma linha do poema. Os versos 

organizam-se em estrofes. O poema O Padre, a Moça, apresenta trezentos e seis 

versos divididos nos dez atos do poema. 

Quando os versos obedecem às regras métricas de versificação ou 

acentuação, mas não apresentam rimas chamam-se versos brancos, como ocorre 

no poema. Também classificamos os versos do poema em polimétricos, por serem 

versos regulares de tamanhos diferentes. Esses versos não obedecem a nenhuma 

regra pre-estabelecida quanto ao metro, à posição das sílabas fortes, nem à 

presença ou regularidade de rimas. Versos com essas características como as do 

poema de Carlos Drummond de Andrade, são classificados como versos livres. 

Entram curvos, como uma igreja 

Feita para fiéis ajoelhados. 

Entram baixos 

Terreais 

Na posição dos mortos, quase. 

A gruta é funda 

A gruta é mais extensa do que a gruta 

O padre sente a gruta e o padre invade 

A moça 

A gruta se esparrama 

Sobre o musgo, o calcário, o úmido medo 

À maneira católica do sono. 

3.1.4 Ritmo e Palavra 

 

 “Ritmo é um ícone que resulta da divisão e distribuição no tempo e no espaço 

de elementos ou eventos verbovocovisuais (= verbais, vocais, visuais)” (PIGNATARI, 

2005, p. 21). A poética baseia-se nos efeitos sonoros, na visão, na pulsação. O ritmo 

é um jogo entre o silêncio, que é o fundo, e a figura, que é o cerne. Do equilíbrio 

entre os dois, se dá o ritmo. 
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A sonoridade é o resultado das escolhas sígnicas e de suas combinações: as 

rimas internas e externas, as recorrências de palavras, as alternâncias e os 

encadeamentos dos sons entre acentuados e não acentuados que criam o ritmo. O 

ritmo existe na própria natureza, é parte dos movimentos orgânicos e permeia as 

atividades infantis a partir do nascimento. O ritmo está ligado à alternância entre som 

e silêncio, sons graves e agudos, palavras átonas e tônicas, longas e breves. 

Para Candido (1987), a poesia é construída por elementos sonoros 

resultantes das combinações rítmicas entre palavras que, além de servirem de 

matéria prima para o escritor, dão unidade conceitual ao texto poético. 

Palavras e suas combinações são unidades expressivas dotadas de 

significado. O poeta pode usá-las na acepção corrente, ou dotadas de sentido 

diverso do comum. Pode também usar palavras inventadas ou neologismos, além de 

outras conhecidas. Em qualquer desses casos, o poeta estará efetuando uma 

operação semântica peculiar: de supersignificação. 

Levin (1975) estabelece dois planos de linguagem: sintagmática e 

paradigmática. O plano sintagmático diz respeito à construção estrutural do texto 

através de sintagmas. No eixo paradigmático encontramos classes de palavras 

equivalentes ou que têm equivalência com respeito a algum traço: adverbial, de raiz, 

de proximidade temporal/espacial, semântico, fônico, sonoro, morfológico, contextual 

etc. É o que Pignatari (2005) chamou de eixos de seleção, em que seus signos se 

articulam por similaridade, chamado de paradigma, e eixo de combinação, em que 

seus signos se articulam por contigüidade, chamado sintagma. Quando o eixo de 

similaridade se projeta sobre o eixo de contigüidade, Jakobson afirma que a 

linguagem apresenta função poética. 

Como exemplo de similaridade projetada sobre a contiguidade no eixo 

sintagmático, podemos citar esses versos do poema O Padre, a Moça de Carlos 

Drummond de Andrade. 

 

E o padre não perdoa: lá vai 

Levando o Cristo e o Crime no alforje 
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E deixa marcas de sola de poeira. 

Chagas se fecham, tocando-as 

Filhos resultam de ventre estéril 

Mudos e arvores falam 

Tudo é testemunho 

Só um anjo de asas secas, voando de Crateús, 

Senta-se à beira-estrada e chora 

Porque Deus tomou o partido do padre. 

 

3.1.5 A imagem no poema – a metáfora   

  

Bosi pergunta: o que é uma imagem-no-poema? E responde: 

Já não é, evidentemente, ícone do objeto que se fixou na retina; nem 
um fantasma produzido na hora do devaneio: é uma palavra 
articulada. A superfície da palavra é uma cadeia sonora. A matéria 
verbal se enlaça com a matéria significada por meio de uma série de 
articulações fônicas que compõem um código novo, a linguagem 
(BOSI, 2004, p. 29). 
 
 

Nesse código novo são fixadas as experiências sobre as coisas e as pessoas. 

Há uma diferenciação entre os modos imagético e lingüístico de entender o real. 

Todo pensamento é sempre um signo de natureza linguística. A imaginação ativa 

(fantasia) está ligada ao texto poético pelo curso das palavras. 

Para Bosi (2004), a imagem, produto do poema, é uma conquista do discurso 

sobre a linearidade. A combinação entre dois ou mais signos produz um contexto 

diferente do contexto de cada um dos signos separados. A imagem decorrente 

contamina os significados isolados, modificando-os. 

Imagem é figura, mas não partilha das qualidades do ícone, procede de 

operações mediadoras e temporais e não primordiais do ícone. O que ele chama de 

“imagem frásica” é o resultado do discurso poético. 

Os sons, as recorrências fonéticas, as analogias, são expedientes que dão 

sentido ao fazer poético, mas há outros sentidos que, segundo Bosi (2004), devem 

ser evocados em instâncias anteriores ao discurso, no impasse entre o irredutível a 
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palavra e o dito. É um novo processo de significação, de resgate de memórias e 

instintos que, paradoxalmente, são negados no processo de recepção estética. 

Espaços imagéticos do poema são traduzidos por palavras através das operações 

de denominação, quando as imagens tornam-se nomes, e de predicação, quando 

são qualificadas a partir da afetividade. A reunião das duas operações combinadas 

em sequências coerentes possibilita a comunicação social em detrimento dos efeitos 

estilísticos. O que dá significado ao poema é o signo completo que compreende a 

frase e o discurso. 

 O poeta Paz (1999) circunscreve o fazer poético às marcas que o separam 

da prosa. Podemos, diz ele, encontrar poesia na prosa e prosa na poesia. A 

linguagem, o ritmo e as imagens são algumas das marcas do fazer poético. Deter-

nos-emos, por hora, na imagem para complementar a definição de Bosi. 

De acordo com Paz (1999), a imagem releva o que o poema é e não o que 

poderia ser. A imagem é um segundo elemento do poema, fruto da combinação de 

palavras. Estas estão sempre vinculadas a outras palavras, formado conjuntos por 

algum critério. Os recursos estilísticos das oposições e outros possibilitam ao leitor 

relacionar palavras, mesmo que por similaridade fônica, na busca de sentidos. A 

linguagem produz um contexto comum às palavras, como podemos verificar nos 

versos a seguir: 

 

Forças volantes atacam o padre, quem disse 

que exércitos vencem o padre? Patrulhas 

rendem-se 

O helicóptero 

desenha no ar o triangulo santíssimo, 

o padre recebe bênçãos animais, ternos relâmpagos 

douram a face da moça. 
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3.2 ANÁLISE SEMÂNTICA DO POEMA LÍRICO NARRATIVO 

3.2.1 Lexical 

 

No poema O Padre, a Moça, de Carlos Drummond de Andrade, verificamos 

que o poema é composto de linguagem simples e coloquial, por se tratar de uma 

relação de proximidade entre o padre e a moça. Em se tratando das categorias 

gramaticais presentes no poema, temos a predominância de substantivos próprios, 

designando especificamente determinados elementos concretos, designando os 

seres de existência real ou não e também simples e primitivos, como padre, moça, 

serra. 

Também temos a presença de verbos como, por exemplo, furtou e fugiu, no 

pretérito perfeito simples, na terceira pessoa do singular. Essas categorias 

gramaticais fazem com que o poeta se dirija ao padre e a moça, destacando com 

mais intensidade a ação de fuga praticada pelos dois.  

 

3.2.2 Sintático 

 

Ao observarmos a organização sintática do poema, notamos pela pontuação 

presente, a predominância de períodos longos e algumas orações isoladas e 

interrogações. 

  
Forças volantes atacam o padre, quem disse 

que exércitos vencem o padre? Patrulhas 

rendem-se  

Notamos também a presença de paralelismo, ou seja, a mesma construção 

sintática em versos diferentes. É o que verificamos nas seguinte estrofe do poema: 

  
Onde pousa o padre 

é Amor – de – Padre 

onde bebe o padre 

é Beijo – de – Padre 
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onde dorme o padre 

é Noite – de – Padre 

mil lugares – padre 

ungem o Brasil 

mapa vela acesa. 

  

Nos três primeiros versos, há um tipo de paralelismo sintático ou repetição. 

Varia o predicado, permanece o mesmo sujeito. No quarto verso, a construção é a 

mesma, mas o efeito de impacto decorre, agora, não do paralelismo, e sim do 

contexto apresentado pelo poema, colocando em destaque a palavra “beijo”. Nos 

versos seguintes, repete-se o sujeito, modifica-se o predicado, que, 

paralelisticamente, está sempre no presente: “pousa”, “bebe”, “dorme”.  

 

3.2.3 Metáfora 

 

Essa figura de palavra consiste em empregar termos com significados 

diferentes do habitual; notamos que o poema é construído, principalmente, com 

base em metáforas, como se pode verificar nos versos seguintes: 

 

Ao fim da rota poeirenta 

ouve-se a igreja cantar 

Mas cerraram-se-lhe as portas 

e o sino entristece no ar. 

  
De maneira simplificada e abreviada, pois notamos que o poema é todo 

metafórico, o que evidencia assim, a condição de fuga do padre e da moça. 

 

3.2.4 Sinestesia 

 

O olhar e as carícias sugerem uma associação de diferentes impressões 

sensoriais como a visão e o tato, dando uma impressão sinestésica ao poema. Os 
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versos seguintes mesclam, numa expressão, sensações percebidas por diferentes 

órgãos do sentido: 

Negro amor de rendas brancas. 

Desenha no ar o triangulo santíssimo  

E deixa marcas de sola de poeira. 

 

3.2.5 Hipérbole 

 

O poema apresenta também versos em que se exagera uma idéia com 

finalidade enfática. É o que ocorre no exemplo seguinte: 

 

Em cem léguas de sertão 

é tudo estalar de joelhos no chão. 

  

3.3 ASPECTOS TEMÁTICO-ESTRUTURAIS DO POEMA 

O poema conta a história de um padre que raptou uma moça e que foge da 

sociedade, dos padrões sociais e, em meio a esse processo de fuga, passa por 

conflitos internos relacionados à religião, ao pecado e ao amor profano. Nessa 

fuga, nada consegue deter o padre que foge num ritmo acelerado e frenético: “lá 

vai o padre lavai o padre”.  Nesse ritmo, os obstáculos espaciais deixam de existir 

para os personagens, eles seguem e atravessam o Piauí, chegam a Goiás e 

passam por Macapá, Corumbá, Jaraguá, Pelotas e continuam seguindo. O padre 

corajoso segue em frente, foge, sobretudo da sociedade que o impede de viver seu 

amor. Foge dos outros para não ser castigado, mas mesmo assim se sente livre. 

Sentindo-se livre, o padre prossegue na fuga, tentando viver aquele “negro amor 

de rendas brancas”. Um amor, pois, proibido, profano, pecaminoso, “negro destino” 

daqueles que o vivem, porém ao mesmo tempo puro, já que verdadeiro e 

intenso. “O vosso amor, padre, queima, como fogo de coivara não saberia 

queimar”. Essa oposição entre o sagrado e o profano pode ser percebida no 

poema não apenas pela temática religiosa, que perpassa todo o poema, quanto 
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também pela oposição entre o escuro da batina do padre e o branco do tempo 

sublime, da pureza. “É tudo implorar ao padre que não leve outras meninas para 

seu negro destino.” 

Diante desse amor impuro, mas ao mesmo tempo verdadeiro, nada 

consegue impedir o padre e a moça de seguirem juntos. Então, eles seguem seu 

trajeto em meio a um cenário árido, empoeirado e negro. Esse cenário é explorado 

em todo o poema, sobretudo nos três primeiros atos. Nesses atos, percebe-se 

também que são pouco explorados os conflitos internos dos personagens, dando-

se mais ênfase à fuga, no sentido físico (eles correm). Entretanto essa fuga física é 

interrompida (brevemente) no 4° ato. Aqui o narrador, que é onisciente, dá lugar à 

descrição, aos monólogos e aos sentimentos dos personagens. Nesse sentido, a 

fuga deixa de ser meramente física (os personagens fogem da sociedade que os 

persegue) para dar espaço aos conflitos internos dos personagens. Esse conflito 

(personagens diante do pecado, castigo, religião) aprofunda o motivo da fuga, pois 

eles passam a fugir não apenas da sociedade, mas também de seus próprios 

sentimentos. Dessa forma, a temática do pecado e do castigo (“Porque Deus se 

diverte castigando”) passa a ser mais enfatizada. Mas, sendo o pecado ocasionado 

pela dificuldade humana de se opor aos prazeres físicos e da carne, o padre 

reconhece sua fraqueza em resistir à paixão pela moça e se entrega ao amor 

carnal. Os atos  6 e 7 exploram de uma maneira mais poética, a rendição do padre 

a esse amor. Diante da aproximação física dos dois, o narrador opina sobre o 

motivo de os dois não poderem fugir do ato amoroso e do desejo carnal. Eles não 

podem resistir à tentação, pois, segundo o narrador, o padre, mesmo sendo uma 

figura “santa", não deixa de ser também humano, e por isso mesmo limitado. Essa 

ideia está muito presente nesses dois atos e, de certa forma, justifica a rendição do 

padre aos prazeres do amor. Depois desse terceiro foco narrativo (ato amoroso), a 

fuga ganha ênfase novamente. No fim dessa rota os dois já estavam tão juntos, 

pois desde o terceiro verso do poema a moça “grudou no padre, virou sombra”,  e 

não conseguem mais se separar. 

Desse modo, no fim do caminho ouve-se a igreja cantar. Mas as portas de 

igreja estão fechadas e o sino se entristece no ar. Já que a sociedade os limita e 
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não há mais para onde ir; os dois juntos decidem então se perder dentro da gruta 

branca, lugar onde poderão viver sua paixão (lugar de proteção). Mas, é ali 

também que o amor chega ao fim, pois, aprisionados, os personagens desfalecem 

diante da fogueiraque os consome. Então, a fuga, que perpassa todo o poema, 

finaliza com os perseguidos – o padre e a moça – sendo castigados pelos 

perseguidores (sociedade), pois os valores éticos desses últimos não permitem 

esse tipo de amor. E sem remorsos, como sinal de vitória, de recusa e de 

misericórdia, os perseguidores fazem o sinal da cruz. 

 

Em face disto tudo, observamos que são vários os elementos estruturais que 

contemplam a organização e a estrutura do poema. Julgamos oportuno, para 

melhor compreensão deste trabalho, destacar os seguintes elementos estruturais 

do poema lírico narrativo: personagens, foco narrativo, espaço, tempo, enredo e 

recursos de expressão. 

3.3.1 Personagens 

A personagem, descrita como um ser fictício construído à semelhança do 

homem por Massaud Moisés (1974), é um elemento importante em uma obra. 

Segundo o autor Antônio Cândido, ela estaria intrinsecamente interligada com o 

enredo, pois “o enredo existe através das personagens; as personagens vivem o 

enredo. Enredo e personagem exprimem ligados, os intuitos do romance, a visão 

da vida que decorre dele, os significados e os valores que o animam” (MOISES, 

1974, p. 47). A personagem serviria para cativar o leitor, buscando uma relação 

afetiva e intelectual.  

Os estudos de Cândido nos apontam sete tipos gerais de personagens: 

  Personagens transpostas com relativa fidelidade de modelos dados 

ao romancista por experiência direta – seja interior, seja exterior; 

 Personagens transpostas de modelos anteriores que o escritor 

reconstitui indiretamente, por documentação ou testemunho sobre os 

quais a imaginação trabalha; 
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 Personagens construídas a partir de um modelo real conhecido pelo 

escritor, que serve de eixo, ou ponto de partida; 

 Personagens construídas em torno de um modelo, direta ou 

indiretamente conhecido, mas que apenas é um pretexto básico, um 

estimulante para o trabalho de caracterização, que explora ao 

máximo as suas virtualidades por meio da fantasia, quando não as 

inventa de maneira que os traços da personagem resultante não 

poderiam, logicamente, convir ao modelo; 

 Personagens construídas em torno de um modelo real dominante, que 

serve de eixo, ao qual outros modelos secundários vêm juntar-se, 

tudo refeito e construído pela imaginação; 

 Personagens elaborados com fragmentos de vários modelos vivos, 

sem predominância sensível de uns sobre outros, resultando numa 

personalidade nova; 

 Personagens cujas raízes desaparecem de tal modo na personalidade 

fictícia resultante que, ou não têm qualquer modelo consciente, ou os 

elementos eventualmente tomados à realidade não podem ser 

traçados pelo autor (CÂNDIDO, 1968). 

Portanto, apesar desta vasta gama de possibilidades de construção de 

personagens, pode-se notar que no poema lírico narrativo O Padre, a Moça temos 

o personagem protagonista, o padre, e a personagem secundária, a moça, 

havendo, em ambos os casos, um trabalho de criação, uma vez que não se pode 

reproduzir a realidade em sua totalidade. Sendo assim, “a natureza da personagem 

depende em parte da concepção que preside o poema e das intenções do poeta” 

(CÂNDIDO, 1968, p.74). 

3.3.3 Foco Narrativo 

 Para muitos, contar uma história pode parecer simples, basta que se tenha 

à mão um bom enredo e bons personagens. Porém a questão é mais complexa, 
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pois é por meio do narrador, e somente por ele, que, no caso de um poema lírico 

narrativo, o leitor poderá ter acesso à história. O tipo de narrador determina o foco 

narrativo, ou seja, o que se sabe da história passa antes e necessariamente pelo 

filtro do narrador: suas escolhas de palavras, de ritmos, de fluxo de episódios e da 

forma de ordená-los. Assim, o narrador faz a mediação entre a(s) trama(s) e o 

leitor. 

No poema de Drummond, conforme dito anteriormente, a história chega até 

o leitor pela visão de um narrador onisciente. É um narrador em terceira pessoa, 

que sabe de todos os acontecimentos desenvolvidos no enredo do poema, é 

aquele que tem em mãos todas as informações e pode decidir de que maneira as 

transmitirá ao leitor. 

3.3.3 Espaço 

A história tem como espaços definidos os estados de Piauí, Goiás, 

Pernambuco e Tocantins, as cidades de Macapá, Corumbá, Jaraguá e Pelotas, e a 

estrada rodoviária BR 15. Esses estados e cidades brasileiras surgem como 

espaço urbano representativo da modernidade, em quanto a capela, as serras e as 

grutas representam o espaço rural provinciano. Trata-se de uma vila de vida calma, 

marcada por forte espírito conservador. Tanto que muitos dos episódios narrados 

no poema giram em torno de situações envolvendo o espaço da igreja: 

[...] pois não é de sua natureza narrar, mas sugerir, evocar, 
descrever ou projetar emoções, sentimentos e conceitos a um só 
tempo. È que, como vimos, a poesia se compõe de “atmosferas”, ou 
de uma sucessão de sistemas metafóricos, apenas localizados no 
espaço do poema [...] (CÂNDIDO, 1968, p.83) 

 

3.3.4 Tempo 

Em relação ao tempo, o poema lírico narrativo O Padre, a Moça apresenta-

nos o tempo cronológico temporal. No poema em questão observamos um certo 

momento em que personagens e narrador perdem a noção do tempo e passam a 
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viver antigas histórias, com uma duração que nada tem que ver com os minutos ou 

horas que se escoam. 

[...] Na realidade, a poesia não se insere no tempo, quer dizer não 
se prende às dimensões do tempo, não se apresenta numa ordem 
temporal, cronológica, com um “antes” e um “depois” (um “antes” e 
um “depois” que balizassem a ordem do tempo, não a ordem com 
que as palavras se organizam no corpo do poema) [...] (CÂNDIDO, 
1968, p. 88).  

O próximo capítulo se concentra na obra de Joaquim Pedro de Andrade, o 

filme O Padre e a Moça. Contudo, inicialmente aborda o Cinema Novo e sua 

influência na vida do diretor.  
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CAPÍTULO 4 - O CINEMA NOVO BRASILEIRO DE JOAQUIM PEDRO 

DE ANDRADE 

Amor é primo da morte, 
e da morte vencedor, 

por mais que o matem (e matam) 
a cada instante de amor. 

 
Amar  -  Carlos Drummond de Andrade 

Neste capítulo serão apresentadas algumas considerações sobre o cinema, 

a linguagem e a adaptação cinematográfica, bem como a análise do filme O Padre 

e a Moça. Antes, porém, será feita uma apresentação da  biografia do diretor, 

destacando-se a organização, os personagens significativos, o tempo, o espaço, o 

foco narrativo e recursos de expressão. 

O diretor é a peça chave em uma produção cinematográfica; ao utilizar um 

filme enquanto documento histórico tem-se antes de tudo que conhecê-lo. 

Independente do roteiro, livro ou fato que inspirou a produção do mesmo, o diretor 

irá impor suas idéias, sua noção inconsciente ou não do roteiro. Portanto, é 

importante saber sobre a trajetória profissional e até mesmo pessoal do diretor 

para compreender o filme analisado. 

Joaquim Pedro de Andrade nasceu no Rio de Janeiro, em 25 de maio de 

1932. Filho de Graciema Prates de Sá e do escritor Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, formou-se em Física, mas logo trocou a ciência pelo cinema. Se a grande 

maioria de seus roteiros e filmes está intimamente relacionada à literatura 

brasileira, foram o ambiente familiar e o convívio com importantes intelectuais 

brasileiros da época as influências que marcariam definitivamente o seu estilo. 

Realizou uma das mais importantes filmografias do cinema brasileiro, 

constituída por 14 títulos, com destaque para o longa-metragem Macunaíma, que 

lhe rendeu importantes prêmios. Venceu ao longo da sua carreira inúmeros 

festivais no Brasil e no exterior, e recebeu diversas homenagens e retrospectivas, 
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tanto em vida quanto in memoriam. Faleceu aos 56 anos, quando se preparava 

para filmar o épico Casa-Grande, Senzala & Cia. Joaquim Pedro de Andrade 

deixou diversos roteiros prontos para serem filmados, dos quais dois foram 

publicados: O Imponderável Bento contra o Crioulo Voador, seu primeiro roteiro 

de ficção original e Casa-Grande, Senzala & Cia, baseado na obra fundadora de 

Gilberto Freyre. 

Para o filme O Padre e a Moça, Joaquim Pedro foi buscar inspiração no 

poema de Carlos Drummond de Andrade, por sua vez inspirado na existência de 

uma Gruta do Padre em Minas Gerais, terra do poeta e da família do cineasta. A 

inspiração poética certamente contribui para explicar o tom lírico do filme. O roteiro 

cinematográfico é uma criação muito pessoal de Joaquim Pedro de Andrade. Todo 

o filme, aliás, personalíssimo, reflete o temperamento e o talento desse jovem 

cineasta.  

4.1 INFLUÊNCIAS DO CINEMA NOVO 

O cinema nasceu no Brasil pouco tempo depois de sua criação pelos irmãos 

Lumiére, na França, em 1895. Alguns livros de história do cinema brasileiro apontam 

que o cinema desembarcou aqui pelas mãos de imigrantes italianos, em meados de 

1896. Segundo o crítico de cinema Paulo Emílio Sales Gomes (1996, p.8), o cinema 

só não chegou antes no Brasil devido ao razoável pavor que causava aos viajantes 

estrangeiros, a febre amarela, que os aguardava pontualmente a cada verão. 

O crítico Ismail Xavier (1978, p.118) afirma que houve um grande entusiasmo 

com a chegada do cinema ao Brasil, tanto da parte da minoria letrada quanto da 

população analfabeta. Apesar da preocupação moralista de uma parcela mais 

conservadora dos brasileiros, o cinema se tornou rapidamente um espetáculo de 

massas, nos grandes centros urbanos e todos os documentos da época mostram 

expressões de entusiasmo, saudação e homenagem ao novo veículo. 

Mas, os problemas do cinema brasileiro já aparecem em seu nascedouro. 

Logo de início, não há um consenso sobre quem fez o primeiro filme no Brasil. Para 

alguns autores, como Gomes (1996), foi Afonso Segreto que, no dia 19 de julho de 
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1898, filmou a baía de Guanabara a bordo de um navio que estava chegando ao Rio 

de Janeiro. Tal película, porém, não foi preservada para virar prova incontestável. Já 

para outros estudiosos, o primeiro filme brasileiro saiu das mãos do advogado José 

Roberto da Cunha Salles que, em 27 de novembro de 1897, deu um relato dizendo 

que tinha feito “fotografias vivas” na seção de Pedidos de Privilégios do Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas. No caso dele, havia anexado ao relato doze 

fotogramas, com cerca de um segundo de imagens. 

Todas as filmagens brasileiras até 1907 limitavam-se a assuntos naturais. A 

ficção cinematográfica, ou melhor, a fita de enredo, o “filme posado”, como se dizia 

então, só apareceu com o surto de 1908. Pairam ainda dúvidas sobre a primeira fita 

de ficção realizada no Brasil, mas a tradição aponta Os Estranguladores, filme de 

grande relevo na história do cinema brasileiro. Gomes destaca que “[...] Vicente de 

Paula Araujo localizou uma comédia projetada em 1908, no Grande Cinematographo 

Parthé: Nhô Anastácio chegou de viagem. É uma série concorrente ao título de 

primeira fita brasileira de ficção” (Gomes, 1996, p. 25). 

Não tardou muito, porém, para o Brasil viver seu primeiro grande ciclo de 

produção nacional entre 1907 e 1911. No livro História do Cinema Brasileiro, 

organizado por Fernão Ramos (1987), Roberto Moura afirma que a Bélle Èpoque do 

cinema nacional se deu graças à regularização da distribuição de energia no Rio de 

Janeiro. A implantação da usina de Ribeirão das Lajes possibilitou a instalação, no 

segundo semestre de 1907, de mais de 20 salas de cinema em torno da avenida 

central, cujos donos passaram também a produzir filmes, atraindo técnicos 

estrangeiros e profissionais de fotografia de estúdio e jornais. 

Este ciclo, segundo Leite (2005, p.24), deve-se também a uma aliança de 

interesses entre produtores e exibidores nacionais, além da ampliação de salas de 

cinema. Durante este período, foram lançados filmes como Os Capadocios da 

Cidade Nova (1908), A Viúva Alegre (1909), A Gueixa (1909) e Sonho de Valsa 

(1910). Nesta época, fizeram sucesso também filmes que representavam grandes 

crimes urbanos da época, como Os Estranguladores (1906) e o Crime da Mala 

(1908). Gomes (1996, p.12) também classifica esta fase como a idade do ouro do 

cinema nacional da época, que rendeu frutos até a fase seguinte. Xavier (1978, 



79 

 

 

p.120-121) afirma ainda que nunca mais o cinema brasileiro viveu um ciclo como 

este. Apesar de ser um estágio de produção mais artesanal, era uma época em que 

o mercado internacional (Hollywood) não havia ainda se organizado como um 

monopólio, o que aconteceria somente após a Primeira Guerra Mundial. Por isso 

houve a oportunidade, no Brasil, de os produtores locais também serem exibidores. 

Esta vinculação produtor/exibidor – tão almejada hoje, cem anos após este ciclo – 

garantiu um lugar nas telas para os filmes brasileiros, transformando o ato de assistir 

a um filme nacional numa rotina, e não uma mera alternativa diante das produções 

internacionais. 

Quando a indústria cinematográfica hollywoodiana se organiza nos oligopólios 

caracterizados pelas Majors, ou grandes irmãs (Warner, MGM, Fox, Universal, 

Columbia etc.), o modelo de produção norte americano passou a inspirar o cinema 

brasileiro, que, por sua vez, passou a experimentar ciclos de instabilidade. Surgem 

no período companhias como: Atlântida, Vera Cruz, Companhia Sul Americana de 

Filmes etc.  

Entre os filmes desse período, destacam-se os calcados em obras célebres 

da literatura brasileira, principalmente as do período romântico. Segundo Gomes 

(1996, p. 12), o italiano Vittorio Capellaro foi o principal responsável pelas produções 

inspiradas em obras literárias brasileiras. Entre 1915 e 1918, ele adaptou obras 

como: Inocência; Iracema; O Guarani; O Mulato; o Garimpeiro. 

Xavier lembra, no entanto, que, neste início de implantação do cinema no 

Brasil, não houve nenhuma tentativa de sua transformação em indústria. Aliás, isso 

nem era cogitado, já que no início do século XX ainda se pensava no 

estabelecimento da indústria de itens básicos como alimentação, roupas, calçados, e 

ainda nem havia uma indústria literária fortemente consolidada. “Como desenvolver 

uma consciência, ao mesmo tempo nacionalista industrial, frente a algo de respeito à 

seriedade discutível como o cinema?” (XAVIER, 1978, p. 119). 

Mas a primeira fase áurea do cinema brasileiro durou muito pouco e logo 

sofreu uma queda brusca. O fim desta era é marcado por dois últimos filmes mudos 

de enredo: a comédia O Casamento de Esteves e o drama Triste Fim de uma 
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Vida de Prazeres, ambos de 1910. “Encerrava-se, assim, em meados de 1911, um 

ciclo particularmente movimentado, talvez brilhante mesmo do cinema nacional”, 

segundo Paulo Emilio (1996, p. 35). O motivo foi a formação dos monopólios 

cinematográficos nos Estados Unidos, empresas que se autointitulavam majors e 

que controlavam grande parte do mercado mundial. Elas eram formadas por 

empresas como a Warner Bros, Universal, RKO, Paramount, MGM e, mais tarde, a 

Fox. É o fim da “solidariedade” entre produtores e exibidores no Brasil. O 

fortalecimento da indústria americana fará com que o filme estrangeiro tenha 

presença dominante no Brasil, em absolutamente todos os períodos, conforme nota 

Jean-Claude Bernardet (1979, p. 11). 

Não é possível entender qualquer coisa que seja relacionada ao cinema 

brasileiro se não se tiver sempre em mente a presença maciça e agressiva no 

mercado interno, do filme estrangeiro, importado seja por empresas brasileiras, seja 

por subsidiárias de produtores europeus e norteamericanos. Esta presença não só 

limitou as possibilidades de afirmação de uma cinematografia nacional, como 

condicionou em grande parte suas formas de afirmação.    

Tal fato agravou-se ainda mais com a chegada da Primeira Guerra Mundial, 

quando os materiais cinematográficos ficaram caríssimos e o cinema hollywoodiano 

se aproveitou da devastada Europa para se alastrar no mundo todo. Neste 

momento, empresários como Francisco Serrador firmaram contratos com as majors 

para exibirem somente filmes norteamericanos em suas salas. Moura lembra que 

Serrador fundou, em 1911, a Companhia Cinematográfica Brasileira que, apesar do 

nome, era ligada ao capital estrangeiro, com o qual comprou grande parte das salas 

de exibição do país e as organizou em função dos filmes internacionais. “Com isso, a 

produção nacional de mais de cem filmes por ano terminara bruscamente, causando 

desemprego entre os artistas, que procuraram trabalho nas revistas teatrais, nos 

shows de variedades de cabarés ou no circo.” (MOURA, 1987, p. 45). 

Nessa época, mais precisamente nos anos 1920, surgiram as primeiras 

reivindicações em torno da obrigatoriedade de exibição, conforme lembra a 

pesquisadora Anita Simis: 
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Segundo um artigo publicado em 1920, havia um projeto em 
elaboração no Congresso Federal que propunha a inclusão de um 
filme nacional por semana nos programas de cinema, sob pena de 
um agravamento sério de taxas. Apenas após 12 anos essa 
determinação legal foi conquistada. Em 1932, através do Poder 
Executivo, é instituída a obrigatoriedade de exibição (SIMIS, 1996, 
p.108). 

 

Com a predominância absoluta do cinema americano no circuito nacional, os 

cineastas brasileiros partiram para uma área onde não havia tal concorrência 

avassaladora, a produção de cinejornais e documentários. Tais produtos marcaram 

praticamente toda a segunda década do século XX. 

Rubens Machado (1987, p. 106-107) lembra ainda que foi a década de 1920 

que sofisticou a exibição de cinema no Brasil. A inauguração do luxuoso Cine 

República, em São Paulo, impulsionou as reformas das salas e o cinema passou a 

ser diversão não mais da massa menos escolarizada da população, mas agora das 

classes mais altas. 

Os importadores e exibidores locais, que dominavam o mercado nessa 

década, como Matarazzo e Serrador, viram suas áreas tornarem-se cada vez mais 

restritas, mesmo porque os escritores das firmas norteamericanas passaram a 

monopolizar, mediante convênios, a importação de filmes Europeus. Já em 1921 a 

proporção de filmes norteamericanos que chegaram ao Brasil era de 71%; em 1925, 

era de 80 % e, em 1929, de 86 %, conforme dados da censura (MACHADO, 1987, 

p.107). 

Este cenário só começou a mudar quando o Estado entrou em cena, já a 

partir de 1930. Em 1932, Vargas implementou uma lei de obrigatoriedade de 

exibição de filmes nacionais. A ação mais importante, no entanto, foi a criação do 

INCE (instituto Nacional de Cinema Educativo), que inaugurava um campo de 

criação entre o cinema e o Estado. O novo órgão passou a funcionar, em 1936, com 

a colaboração do mais importante cineasta daquele momento, Humberto Mauro. 

Segundo Leite (2005, p. 40), a produção daquele ano até 1941 chegou a 200 filmes. 

Ao mesmo tempo, o Estado usou o cinema para propagar uma imagem positiva de 
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Getúlio Vargas em seu governo por meio de DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda). 

Ainda nos anos 30, surgiu no Brasil a primeira tentativa de formar um estúdio 

ou uma indústria cinematográfica brasileira. O próspero industrial Adalberto Almada 

Fagundes patrocinou a construção de estúdios, fundando a Visual Filmes. A 

empresa só gerou um filme, Quando Elas Querem, mas despertou a atenção de 

críticos cinematográficos como Adhemar Gonzaga e Pedro Lima, que defendiam o 

cinema nacional das revistas, Para Todos, Selecta e, principalmente, a célebre 

Cinearte. Foi então que Adhemar Gonzaga criou a Cinédia, conforme explica Leite: 

A produtora nasceu com o objetivo de promover a atualização 
técnica e estética do cinema brasileiro, levando as produções 
brasileiras ao padrão dos filmes estrangeiros. Ao mesmo tempo em 
que a crítica da Cinearte passada da teoria à prática com a criação 
da Cinédia, a atriz Carmem Santos fundava a Brasil Vita Filmes, com 
o principal objetivo de fazer filmes brasileiros de qualidade (LEITE, 
2005, p. 66).  

 

O primeiro resultado da Cinédia foi o filme Ganga Bruta, de Humberto Mauro, 

em 1933, que narra a história de um engenheiro que mata sua esposa na noite de 

núpcias por achar que foi traído. O filme é considerado por muitos o primeiro 

clássico brasileiro, mas foi um fracasso de público. Isso fez com que a Cinédia 

passasse a produzir comédias musicais, como A Voz do Carnaval e Alô, Alô 

Brasil, com Carmen Miranda, Francisco Alves, Ary Barroso etc. Seu êxito mais 

notório, porém, foi Bonequinha de Seda, em 1936. Mais tarde, a empresa voltou a 

investir em grandes produções, como O Cortiço, adaptação do livro de Aloísio 

Azevedo. Mas, como destaca Gomes (1996, p. 14), as décadas de 1930 e 1940 

tiveram a produção limitada praticamente ao Rio de Janeiro. 

A década de 1930 foi a que testemunhou, portanto, a primeira tentativa séria 

de industrialização da atividade cinematográfica do Brasil. Além da Cinédia, João 

Luis Vieira (1987, p. 131-132) lembra as experiências cariocas da Brasil Vita Filmes 

(1934), e da Sonofilmes (1937). 
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A produção paulista nos anos 30 focou a revolução de 1932, com filmes 

cívicos e militares, como Amor e Patriotismo ou Alvorada de Glória. Um dos 

filmes, As Armas, foi dirigido por um jovem talento na época, o crítico ligado à 

Cinearte, Otavio Gabus Mendes. Antes da revolução, porém, mais especificamente 

em 1928, foi feito o filme Burro Humano, pelos jovens da Cinearte, Adhemar 

Gonzaga, Pedro Lima, Paulo Warderley e Álvaro Rocha. O filme marca uma 

profunda mudança na cinematografia brasileira. 

O filme Burro Humano foi produzido em condições amadorísticas – a equipe 

só trabalhava aos domingos e feriados – e Brasa Dormida – que Humberto Mauro 

produzira na mesma ocasião, em Cataguases – vieram demonstrar que o cinema 

brasileiro começava a dominar os recursos narrativos. Isso, porém, ocorria em 1928, 

quando toda a linguagem cinematográfica laboriosamente construída durante 20 

anos na Europa e na América do Norte já se encontrava condenada pela evolução 

sonora. Entretanto, o Brasil faria ainda cinema mudo durante 5 anos, até 1933 

(GOMES, 1996, p. 69). 

A partir do Estado Novo, por conta da atuação do Estado autoritário de 

Vargas na promoção do cinema, surgiram vários filmes históricos, louvando e 

aplaudindo a história do Brasil, como Os Bandeirantes (1940), feito por Roquete 

Pinto e Afonso d‟E. Taunnay. Humberto Mauro produziu O Descobrimento do 

Brasil, também nessa época.  

A política da boa vizinhança, adotada pelo governo americano após a 

Segunda Guerra Mundial só reforçou a hegemonia de Hollywood nas salas de 

cinema do Brasil. Mas o cenário não é dos mais obscuros, pois, a partir dos anos 40, 

começa a era dos estúdios no país. 

Após a Cinédia, começou o reinado da Atlântida, fundada no Rio de Janeiro 

por profissionais experientes em cinema, como Moacyr Fenelon, José Carlos Burle, 

Alinor Azevedo e o fotografo Edgar Brasil. O foco da Atlântida era manter a 

continuidade da produção. E a primeira delas foi em 1943, com Moleque Tião, uma 

adaptação da vida de Grande Otelo, que foi um êxito de bilheteria. 
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Os filmes da Atlântida eram exibidos nas salas de Luis Severano Ribeiro, o 

maior exibidor brasileiro dos anos 1940. A marca da Atlântida, após seu primeiro 

filme, foi a produção de chanchadas com Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves 

etc. Elas passaram a ser sinônimo de sucesso em filmes como O Fantasma Por 

Acaso (1946), Carnaval de Fogo (1949) e Aviso aos Navegantes (1950), além de 

paródias a filmes estrangeiros, principalmente americanos, como Nem Sansão, 

Nem Dalila (1952). 

O fenômeno repugnou os críticos e estudiosos. Contudo, um exame atento 

possibilita que se vislumbre uma visão mais encorajante do que significou a 

popularidade de Mesquitinha, Oscarito, Grande Otelo, Ankito, Zé Trindade, Derci 

Gonçalves, entre outros. Os personagens grotescos foram naturalmente o centro de 

gravidade da chanchada, o que não impediu que se configurasse pelo menos um 

tipo de galã: Anselmo Duarte (GOMES, 1996, p. 73). 

Um dos acionistas da Atlântida era o empresário Luis Severiano Ribeiro Jr., 

dono também de algumas salas de exibição que levam seu nome até hoje. 

Severiano logo se tornou o acionista majoritário, porque se beneficiou de uma das 

primeiras leis de reserva de mercado para o cinema nacional, na época 

implementada pelo Estado Novo e prosseguida pelo governo Dutra (1945-1950). 

João Luiz Vieira (1987, p 160) afirma que o empresário se deu muito bem na época, 

graças ao controle de um tripé dificilmente repetido no Brasil posteriormente – e que 

garantiu o sucesso de indústrias como Hollywood. Além de produzir (a um baixo 

custo) as chanchadas da Atlântida, ele as distribuía e exibia. Fez fortuna mesmo 

com a decadência do estúdio. 

Mas, a chegada da nova década começou a anunciar a morte da Atlântida. 

Leite explicita bem os motivos do fim do estúdio. 

O período foi marcado por rápidas mudanças no país e na 
sociedade. A industrialização acelerada, especialmente durante o 
governo Juscelino Kubitschek, e a rápida urbanização contribuíram 
para deixar as chanchadas anacrônicas. As piadas ingênuas e as 
performances circenses dos atores não conseguiam os efeitos do 
passado. Além desses aspectos, deve ser levado em consideração 
que os filmes da Atlântida foram perdendo, pouco a pouco, 
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espectadores para a grande novidade dos anos 1950: a televisão 
(LEITE, 2005, p. 74). 
 
 

Enquanto, porém, a Atlântida morria, fora do Rio de Janeiro, mais 

precisamente em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), nascia outra 

tentativa de se formar uma indústria cinematográfica no Brasil: a Vera Cruz, criada 

por Francisco Matarazzo Sobrinho e Franco Zampari .Vale lembrar, no entanto, que, 

junto à Vera Cruz, foram criados outros estúdios menores, como Maristela, Kino, 

Brasil, Multifilmes e Cinidristri. 

A Companhia Cinematográfica Vera Cruz nascia quando os estúdios 

americanos viviam uma crise. A idéia da empresa era ser uma companhia moderna, 

sofisticada e capaz de produzir filmes com a cara do Brasil. Não queriam aquele tom 

popularesco da empresa carioca. 

[...] a partir do final de 1949, com a inauguração da Companhia 
Cinematográfica Vera Cruz, vislumbrava a possibilidade de se fazer 
um cinema “verdadeiro”, distanciado da “indigência” em que havia 
transformado o cinema brasileiro visto do Rio de Janeiro. O 
crescimento surpreendente de São Paulo, a partir do final da 
Segunda Guerra Mundial, exigia da cidade uma atualização cultural 
que satisfizesse as necessidades e os gostos mais apurados de suas 
classes abastadas. A Vera Cruz pretendia realizar um cinema com 
“expressão cultural”, criticando o tom popularesco e vulgar das 
comédias carnavalescas cariocas, padrão que não era bem o que 
uma elite gostava de ver nas telas. A experiência da Vera Cruz abriu 
caminho para a qualidade técnica e diversidade temática que seriam 
privilegiadas em termos da produção, indicando novos rumos para o 
cinema brasileiro que pudessem compará-los a um cinema de 
qualidade internacional. Para isso, a empresa paulista construiu 
estúdios enormes, trazendo profissionais competentes da Europa e 
importando equipamento caro, ao contrário da Atlântida (VIEIRA, 
1987, p.165). 
 
 

O primeiro filme da Vera Cruz foi O Caiçara, de Adolfo Celi, lançado em 14 

salas de cinema de São Paulo. O filme representou o Brasil no Festival de Cannes, 

mas não foi muito bem recebido. A Vera Cruz também produziu melodramas 

adaptados da literatura brasileira, como Sinhá Moça, do romance de Maria Dezone 

Pacheco Fernandes (1952), e comédias como Sai da Frente, onde aparece o maior 

humorista daquele tempo, Mazzaropi. 
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Mas, o grande problema da Vera Cruz era gastar fortunas em produções que 

não se pagavam. Nem o sucesso de O Cangaceiro, em 1953, conseguiu tirar a 

companhia da falência. Outro motivo apontado pelos historiadores como a causa da 

falência da empresa foram disputas internas entre Alberto Cavalcante e Franco 

Zampari. E, claro, voltou-se ao problema da falta de controle da exibição dos filmes, 

nas mãos das majors norteamericanas, que restringiam a exibição dos filmes 

nacionais. 

A década de 1950 foi marcada pelo maior momento de vigor da chanchada e 

também de mais uma tentativa frustrada de indústria nacional do cinema, baseado 

num cinema popular de grande bilheteria.  

Na segunda metade dos anos 1950, o cinema brasileiro começou a se 

redefinir, inspirado no neorealismo italiano, que influenciou todo os maiores diretores 

da nova geração. O primeiro fruto desta influência foi Rio, 40 Graus, dirigido por 

Nelson Pereira dos Santos, em 1955. Ao mesmo tempo em que lançava o filme, 

Santos reunia intelectuais comunistas e participava de congressos com intenso 

engajamento político. 

O Cinema Novo surge no Brasil a partir da década de 1950. É subdividido em 

duas partes. A primeira fase do Cinema Novo é representada por cineastas como 

Julio Bressane e Nelson Pereira dos Santos. A segunda fase é representada 

principalmente pelos cineastas Joaquim Pedro de Andrade, Glauber Rocha, Cacá 

Diegues, Arnaldo Jabor, Humberto Mauro e Rogério Sganzerla. 

A partir do momento que um grupo de cineastas saiu às ruas por motivos 

políticos e sociais, começou-se a fazer o que se conhece como Cinema Novo. A 

característica era abandonar o velho tripé, pôr a câmera na mão, usar pouca luz e 

levar para as telas novos talentos e propostas revolucionárias. Paulo Emílio Sales 

Gomes diz que esta época fez com que finalmente desaparecesse o abismo entre o 

cinema nacional das elites intelectuais e artísticas do país. Para ele, o Cinema Novo 

é o terceiro acontecimento mais importante do cinema brasileiro, após a Belle 

Époque do início do século e a chanchada. E suas influências se alastraram para 

música, o teatro, a ciências sociais e a literatura. 



87 

 

 

O cinema brasileiro viveu de forma intensa o seu momento de ruptura estética 

e teve no cineasta Glauber Rocha seu maior ícone. De fato, o Cinema Novo 

contribuiu decisivamente para revigorar as atitudes cinematográficas no país (LEITE, 

2005, p. 78). 

Glauber Rocha, em sua Revisão Crítica do Cinema Brasileiro (1963), 

desenha o ambiente que propiciou o nascimento do Cinema Novo, que envolveu 

diversas formas de expressão, tanto artísticas como comunicacionais. Em 1961, 

Jean-Claude Bernadet organizou uma homenagem ao documentário brasileiro na 

Bienal daquele ano. O Festival de Cinema Latino-Americano de 1961 foi marcado 

por grandes discussões polêmicas acerca da produção nacional, artigos 

entusiasmados de Gustavo Dahl, Bernardet, Paulo Emílio Salles Gomes, Rudá de 

Andrade e Almeida Salles, marcando uma ruptura com a chanchada e com os filmes 

comerciais. Para Rocha (1963, p. 106), esta semana da Bienal foi tão importante 

para o cinema nacional quanto a Semana de Arte Moderna de 1922 para a arte 

brasileira.  

Naturalmente, o “cinema novo” começou a ser mencionado aqui e ali, 

avidamente todos buscavam uma definição. Todo crítico passou a falar bem ou mal, 

sem saber do que estava falando, cineastas de vários estados adotaram a proteção 

da manchete, que crescia nas colunas do jornais que terminou ganhando as 

primeiras páginas.  

A herança desta época é uma das mais valiosas do cinema brasileiro. Filmes 

como Cinco Vezes Favela, de Leon Hirzman, Os Fuzis, de Ruy Guerra, e Porto 

das Caixas de Paulo Cesar Saraceni, definiam bem o começo da produção do 

Cinema Novo. Cinema este caracterizado, nas palavras de Xavier, como um projeto 

político de uma cultura audiovisual crítica e conscientizadora, feito por intelectuais 

militantes que questionavam o mito da técnica e da burocracia da produção, 

revertendo-a para a liberdade de criação e de um mergulho na atualidade. “Ideário 

que se traduziu na „estética da fome‟, em que a escassez de recursos se 

transformou em força expressiva e o cinema encontrou a linguagem capaz de 

elaborar com força temática seus temas sociais” (XAVIER, 2001, p. 26-27).     
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O destaque, porém, vai para os filmes de Glauber Rocha, notadamente Deus 

e o Diabo na Terra do Sol, o mais famoso do diretor no mundo todo, e Barravento, 

seu primeiro longa. Seus filmes marcaram um novo momento da cultura brasileira, o 

modo como ela era vista internamente e vivenviada em âmbito mundial. 

A cultura brasileira do final dos anos 1960, digamos pós Terra em Transe, 

perdeu a inocência diante da sociedade de consumo e mobilizou o dinamismo do 

próprio mercado para tentar uma radicalização de seu poder dissolvente do lado 

patriarcal, coisa de família, da tradição nacional. Ao mesmo tempo, introduziu neste 

dinamismo moderno uma leitura desta tradição que, embora irreverente, marcou 

uma continuidade das reverências e sublinhou o que havia de “questão nacional”, 

modernamente entendida, naquela esfera do processo cultural, mais nítida em sua 

internacionalização (XAVIER, 2001, p. 30-31).  

O segundo período do Cinema Novo, a partir de 1965, apresenta obras com a 

marca de feridas aberta pelo golpe militar. Cacá Diegues produziu A Grande 

Cidade, Arnaldo Jabor fez Pindorama, e Glauber produziu o clássico Terra em 

Transe, que reuniam o conjunto das perplexidades, ambiguidades e contradições 

nacionais. 

  Xavier (2001, p. 14) caracteriza a fase do Cinema Novo e do Cinema 

Marginal como o período estética e intelectualmente mais denso de todo o nosso 

cinema. Trata-se, segundo ele, de um movimento plural de estilos e idéias que 

produziu a convergência da “política dos autores”, a renovação da linguagem etc. 

Em sua variedade de estilos e inspirações, o cinema moderno brasileiro 

acertou o passo do país com os movimentos de ponta de seu tempo. Foi um produto 

de cinéfilos, jovens críticos e intelectuais que, ao liderar essa atualização estética, 

alteraram substancialmente o estatuto do cineasta no interior da cultura brasileira, 

promovendo um diálogo mais profundo com a tradição literária e com os movimentos 

que marcaram a música popular e o teatro naquele momento.  

[...] Ele expressou uma conexão mais funda que fez o Cinema Novo, 
no próprio impulso de sua militância política, trazer para o debate 
certos temas de uma ciência social brasileira, ligados à questão da 
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identidade e às interpretações conflitantes do Brasil como formação 
social (XAVIER, 2001, p.18-19). 
 
 

No entanto, mesmo com o sucesso internacional do Cinema Novo, a 

produção cinematográfica brasileira ainda sofria com a questão econômica. 

Bernadet lembra que isso acontece desde os tempos de Humberto Mauro, nos anos 

1930, já que até aquele momento não havia uma legislação clara que garantisse 

uma cota de exibição para o produto nacional e, segundo o autor, beneficiava 

apenas as distribuidora estrangeiras. “Sozinho, o produto brasileiro não tem 

condições mínimas de concorrer. A conseqüência, na prática, para o cineasta, é 

estar reduzido a mudar de profissão, ou a fazer cinema na base do heroísmo ou a 

produzir obras comerciais” (BERNADET, 2007, p.28) 

Glauber Rocha (1963, p.139-140) enumera uma série de fatores que 

propiciavam este subdesenvolvimento econômico do cinema brasileiro, mesmo 

durante o internacionalmente reconhecido ciclo do Cinema Novo. Entre estes fatores 

estão: a falência dos financiadores e dos grandes estúdios nacionais; relatórios 

federais que nunca são transformados em leis de proteção à indústria nacional. Na 

época, Glauber propunha a limitação da importação de filmes estrangeiros, muitos 

deles de péssima qualidade, mas que os distribuidores eram forçados a exibir para 

ter direito a um sucesso do tipo Ben-Hur. 

A criatividade do Cinema Novo sofreu um declínio após o decreto do Ato 

Institucional Número 5 (AI-5), endurecendo ainda mais a censura no país. Foi 

quando surgiu o Cinema Marginal (1968-1973). Os filmes dessa corrente eram 

influenciados pela antropofagia modernista de Oswald de Andrade, redescoberta 

pelo tropicalismo, além das idéias de Jean-Luc Godard, com linguagem ousada e 

fragmentada. 

O Cinema Marginal surgiu da ruptura de uma terceira geração de cineastas 

do Cinema Novo, já não mais de acordo com as idéia de Glauber. Além de Rogério 

Sganzerla, outros nomes se fizeram nesta “escola”, como Julio Bressane, Neville d‟ 

Almeida, Carlos Reichenbach, Luis Rosemberg e Andréa Tonacci. Ramos  destaca o 

folheto promocional de O Pornógrafo (1970) que definia bem a estratégia do grupo, 
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ou seja, abandonar as “elucubrações intelectuais, responsáveis por filmes 

ininteligíveis e atingir uma comunicação ativa com o grande publico” (RAMOS, 1987, 

p.381)Tratava-se, então, de um diálogo intenso com a produção B do cinema 

norteamericano, mais ligado à indústria cultural. O filme que marcou a transição do 

Cinema Novo para o Cinema Marginal foi O Bandido Da Luz Vermelha (1968), de 

Rogério Sganzerla. Apesar de lembrar o uso da câmera de Glauber, foi filmado na 

Boca do Lixo (região central de São Paulo, berço do Cinema Marginal), sob forte 

presença do universo urbano, da sociedade de consumo e do lixo industrial gerado 

por ela. 

O modo de produção do Cinema Marginal abriu caminho para os filmes 

produzidos na Boca do Lixo, já no início dos anos 70. Gomes define esta fase como 

“um anarquismo sem qualquer rigor ou cultura anárquica e tende a transformar a 

plebe em ralé, o ocupado em lixo” (GOMES, 1996, p. 104). Esta fase foi marcada 

pela produção de comédias eróticas, as pornochanchadas, feitas principalmente no 

centro de São Paulo. O movimento voltou a levar o público ao cinema, com filmes 

como A Ilha dos Prazeres Proibidos, As Mulheres Amam por Conveniência e As 

Cangaceiras Eróticas. 

O Estado passa a censurar menos os filmes da Boca do Lixo e começa a 

marcar presença no cinema de outra maneira, passando todas as atribuições do 

antigo Instituto Nacional do Cinema (INC), criado em 1966, para outra empresa 

estatal, a Embrafilme, criada na mesma época. No começo, a Embrafilme era 

apenas um apêndice do INC, promovendo o cinema brasileiro no exterior. Em 1970, 

porém, passou a financiar os filmes e, em 1973, começou a distribuí-los. O primeiro 

fruto desta mudança foi o filme São Bernardo, de Leon Herzman. Foi nesta época, 

constata Leite (2005, p. 112), que o brasileiro voltou ao cinema para ver filmes 

nacionais, principalmente graças às diversas políticas de incentivo ao cinema para 

ver filmes nacionais que dela derivavam. Cerca de cinco filmes ultrapassaram a 

marca dos 3 milhões de espectadores nesta fase da Embrafilme. Dona flor e Seus 

Dois Maridos alcançou a impressionante marca de 10,8 milhões de espectadores, 

seguido por A Dama da Lotação (6,5 milhões) e Lúcio Flávio, o Passageiro da 

Agonia (5,4 milhões). O autor destaca também o sucesso dos filmes da trupe Os 
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Trapalhões, que atingiam marcas acima dos 4 milhões de  espectadores, sem o 

financiamento da Embrafilme. Bernardet resume bem o sentimento que tomou conta 

da produção nacional neste momento. 

À medida que os produtores brasileiros vão ganhando uma parcela 
maior do mercado interno, á medida que limitações, por menores que 
sejam, vão sendo impostas à importação de filmes, as grandes 
produtoras estrangeiras não se limitam mais a exportar seu filmes, 
mas tentam instalar-se no Brasil. (...) Parece encerrada a fase em 
que a industria cinematográfica era a única de capitais 
exclusivamente nacionais, como dizia Luiz Carlos Barreto no I 
Congresso da Industria Cinematográfica em 1972 

(BERNARDET,1979, p. 13) 
 
 

Ainda segundo Bernardet (1979, p. 14), o sucesso dos filmes dos Trapalhões 

e de produções como Dona flor e Seu Dois Maridos revela a influência da TV no 

cinema. 

A telenovela conquistou amplas faixas de público bastante diferenciadas, 

difundindo com sucesso um determinado tipo de dramaturgia, uma determinada 

maneira de representar, consolidando o nome de atores muito prestigiados. A 

penetração destes elementos no cinema acabam por despertar o interesse do 

público de TV por certos filmes brasileiros. 

A gestão da Embrafilme também levou o cinema nacional aos grandes 

festivais internacionais, como Cannes, Veneza e Berlim. Filmes como Eu sei que 

Vou te Amar (1986/Cannes), Eles Não Black-Tie Usam (1981/Veneza) e A Hora 

da Estrela (1986/Berlim) são apenas alguns exemplos de sucessos nacionais fora 

das fronteiras do Brasil. 

O cinema dos anos 1980 também é caracterizado pela perda da originalidade 

que marcou o Cinema Novo. Xavier (2001, p. 35) afirma que as produções feitas 

nessa década, embora ganhassem o mundo em festivais e conquistassem uma 

considerável bilheteria interna, perderam densidade no que tange à originalidade de 

estilo. Enterrou-se de vez uma discussão sobre o cinema e o país, embora o 

maquinário da Embrafilme continuasse funcionando, mas agora sem grandes 

reflexões. 
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O desgaste financeiro dos anos 1980 derrubou o sucesso da Embrafilme, com 

a ajuda do fraco, porém ainda existente, governo militar. O lançamento do polêmico 

filme Pra Frente, Brasil, em 1982, dirigido pelo ex-diretor da estatal, o cineasta 

Roberto Farias, provocou a antipatia generalizada do governo militar.  

[...] A produção em questão descreve de forma crua e direta o 
funcionamento dos “porões da ditadura” e seus violentos 
mecanismos de repressão. [...] A produção desagradou os militares, 
que passaram a boicotar e a esvaziar a Embrafilme, a principal 
produtora de Pra Frente, Brasil (LEITE, 2005, p. 107). 
 
 

Outro fator que ajudou a quebrar a empresa estatal foi a gestão do ministro da 

Cultura Celso Furtado, alegando que a Embrafilme não tinha funções claras e não 

se adaptava à nova república, pós-regime militar. Sua reestruturação, em 1987, foi 

praticamente seu fim. “O governo Collor só deu o tiro de misericórdia”, diz Leite 

(2005, p. 118). Como conseqüência geral da década, houve uma diminuição brusca 

no número de salas em todo o país, principalmente no interior, e a queda do número 

de espectadores – embora proporcionalmente igual para filmes nacionais e 

estrangeiros no início dos anos 80. 

O cinema brasileiro passa, então, a viver seus piores anos desde sua criação. 

Mas, se os anos 90 marcam a extrema agonia do nosso cinema, também registram 

seu retorno com grande fôlego, no que chamamos de Retomada do Cinema 

Brasileiro. 

4.2 O PADRE E A MOÇA EM FOCO 

Em uma adaptação, embora haja mudanças – seja por retiradas, seja por 

acréscimos –, pode-se verificar a manutenção da essência da obra original. No 

caso aqui estudado pode-se verificar que a obra cinematográfica O Padre e 

a  Noça manteve o conteúdo da mensagem da obra que lhe serviu de base. 

Contudo, nota-se o acréscimo de personagens, como será demonstrado mais 

adiante. 

 O tempo também representa um elemento importante na transposição 

literária para os meios audiovisuais. Henrique destaca que, “o tempo é um fator 
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determinante na produção televisiva” (HENRIQUE, 2007, p. 83). Também o é na 

produção cinematográfica, talvez com um pouco mais de mobilidade, já que não 

precisa se encaixar em uma grade de programação, ainda que esteja subjugado às 

normas de metragens. Esta condição a que a obra está sujeita pode determinar um 

caminho na adaptação, que pode levar à redução ou acréscimo de parte da história 

e/ou das personagens. 

 O filme O Padre e a Moça, roteirizado e dirigido por Joaquim Pedro de 

Andrade, como adaptação do poema O Padre, a Moça, de Carlos Drummond de 

Andrade, estreou em circuito comercial no Rio de Janeiro, em março de 1966, com 

duração de 91 minutos, em preto e branco. 

O fato de o poema ser por si só um gênero literário repleto do uso de 

metáforas que geram uma série de indeterminações na constituição da obra, 

ampliando as possibilidades interpretativas, contribui para que o universo de 

recriação seja explorado nas transposições fílmicas. Nessa perspectiva, o poema 

de Drummond abriu possibilidade para que Joaquim Pedro fizesse alterações e 

inferências. De fato, como se já discutiu, esse diretor, junto aos outros 

cinemanovistas, encarava a adaptação como um processo de recriação e 

autonomia. Joaquim Pedro optou, portanto, em não seguir de maneira linear a 

sequência dos dez atos anteriormente analisados, divididos em cinco focos de 

concentração: 1°) a fuga; 2°) conflito interno do padre, e padre versus moça; 3°) 

concretização do ato físico amoroso; 4°) reinício da fuga sem rumo definido; 5°) 

término da fuga e padre e moça desfalecem dentro da gruta. Observando essa 

sequência em relação ao filme como um todo, pode-se dizer que o diretor 

subverteu a ordem lógica da obra-fonte. O filme acaba onde o poema inicia: “O 

Padre furtou a moça, fugiu”. Antes de chegar, porém,  à sequência da fuga, que 

mais diretamente remete ao poema, Joaquim Pedro criou outra narrativa, distinta 

do poema, que serve para preparar o momento de eclosão dos conflitos dos 

personagens e justificar a fuga. Contudo, não apenas a ordem do poema foi 

invertida em relação ao filme como um todo, quanto também a ordem do poema foi 

alterada em relação à ordem da sequência da fuga (do filme), e ainda foram 

acrescentados novos atos a esta sequência. 
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No poema, a sequência da fuga representa tanto o conflito interior dos 

personagens diante de seus sentimentos pecaminosos, quanto um conflito 

religioso, um conflito dos personagens contra o padrão social. Como se pode 

perceber ao longo do poema, os personagens fugiam, sobretudo, da sociedade 

com seus rígidos padrões sociais e religiosos. Percebe-se que, no filme, o padre 

foge de si mesmo, do seu sentimento considerado por ele “pecaminoso”, enquanto 

que no poema o padre foge dos interditos sociais e dos seus perseguidores. Além 

disso, o padre do filme castiga a si mesmo pelos seus sentimentos. Já no poema, 

ele se sente mais livre para amar. “Longe o padre vai celebrando vai cantando, 

todo amor é amor e ninguém sabe onde Deus acaba e recomeça”.  

Essa temática do conflito, do drama, do amor impossível, percorre todo 

filme. Drummond explora, sobretudo, a questão religiosa e social. Por isso, no 

poema, desde o início, os personagens são perseguidos e fogem dessa sociedade 

preconceituosa. No filme, contudo, Joaquim Pedro de Andrade dá menos ênfase a 

essa noção de fuga versus perseguição. Não há tanto um conflito dos personagens 

com os moradores da cidade, a não ser na sequência final. O diretor até chega a 

essa sequência final, tenta dar indícios de que a população se mostra insatisfeita 

com as atitudes do padre (representado pelo ator Paulo José), mas os indícios não 

conseguem ganhar força dentro do filme, pois o filme foca-se muito no drama 

psicológico do padre. 

Tentando enfatizar a idéia do drama dos personagens, o cineasta procura 

criar um clima de aprisionamento, asfixia e tristeza. Isso pode ser percebido em 

diversos elementos: cenário decadente, pouca utilização de trilha sonora, longos 

silêncios dos personagens, ausência de diálogo. No entanto, é na atuação contida 

dos personagens e na maneira de constituir o plano que essa idéia de 

enclausuramento fica mais nítida. Os personagens estão quase sempre 

enquadrados nos extremos (eles se opõem, ou fogem um do outro, ou suas 

atuações estão limitadas pelos extremos do quadro) ou se movimentado para 

dentro do plano. Esses planos fixos valorizavam também a mise-en-scéne e 

contribuem para que os personagens se debatam internamente, conduzindo ainda 

mais a sensação de asfixia e aprisionamento. Embora o diretor tenha valorizado 
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muita a atuação dos personagens na cena, o desenvolvimento do conflito dos 

personagens e da narrativa parece ser prejudicado em alguns momentos, no filme, 

por quatro motivos: 1) ausência de informações sobre acontecimentos e os 

personagens (elipses), que fazem com que os mecanismos psicológicos sejam 

lacunares e esgarçados; 2) a montagem em alguns momentos é truncada; 3) há 

problemas com sincronização e impostação de voz (principalmente de Mariana e 

Honorato). Por isso, às vezes não se consegue entender o que os personagens 

falam; e 4) o conflito interno do padre e da moça demora a eclodir (momento em 

que Mariana vai á casa do padre e revela-se apaixonada por ele, o que o 

impulsiona,  em seqüências posteriores, a fugir com ela). 

Mesmo que esse conflito não seja precisamente delineado dentro do filme 

(em termos de efeito), devido a esses problemas, é ele que irá culminar e justificar 

a fuga dos personagens. Eles pensam que fugindo poderão ser livres para viver 

seu amor. Isso pode ser percebido na seguinte fala de Mariana: “Eu quero ir onde 

o senhor for, eu quero ficar com o senhor”. No entanto, o padre sente-se tão inibido 

por seu sentimento, que nem mesmo na hora em que decide sair da cidade com a 

moça consegue se sentir livre. Nessa sequência, em que decide fugir e vai à casa 

de Mariana, revela-se muito confuso, movimentando-se dentro do quadro sempre 

de costas para a câmera e para Mariana. Em meio a essa inquietação, o diálogo 

do personagem é contraditório (ele quer e não quer ficar com Mariana). 

 

Padre: “Eu vim para levar você, eu vim aqui te levar (...) A gente vai pela 

Serra para Diamantina, é um dia de viagem, dois no máximo” 

Mariana: “Então, o senhor vai ficar comigo?” 

Padre: “Lá você não vai mais precisar de mim.” 

Moça: “Eu não quero ir para Diamantina, eu quero ir para onde o senhor for. 

Padre: “Mariana, eu não posso ficar com você.” 

Moça: “Então, eu não vou”.  

Padre: “Você tem que ir, eu não posso deixar você aqui. Mariana a gente 

tem pouco tempo”. 
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 Após esse diálogo, a moça decide partir, e a próxima sequência a mostra 

correndo na frente e o padre andando devagar atrás (até na hora em que decide 

fugir ele não se aproxima da moça, posicionando-se sempre no extremo do 

quadro). A moça, então, se aproxima dele e o segura na mão, o puxa e sai da 

cidade. Na análise dessa sequência, percebe-se que Joaquim Pedro modificou a 

intenção do poema: neste, é o padre que rapta a moça, que a seduz, que a furta. 

No filme, o padre quer fugir com a moça, mas em vez de obrigá-la a partir, é ela 

que decide segui-lo. Ela é que toma coragem e sai na frente, induzindo o padre a 

sair atrás dela. Aqui, percebe-se ainda uma outra diferença entre o padre do 

poema e o do filme. O padre do poema é mais ativo, corajoso, enfrenta as 

adversidades. O padre do filme é mais limitado. Um personagem contido, tanto na 

sua gesticulação quanto na marcação precisa do olhar. Ele está quase sempre 

imóvel no quadro, introspectivo e parece não dialogar com os outros personagens. 

Essa atuação do padre, mesmo que às vezes não fiquem claras algumas questões 

internas a respeito dele, devido aos problemas que já se discutiu, está em acordo 

com a atmosfera do aprisionamento e asfixia que perpassa todo o filme. 

Já a moça, representada pela atriz Helena Ignez, nas cenas em que atua 

junto a ele, quebra com a imobilidade da ação dentro do quadro. Com essa 

atuação física e o trabalho de olhar e gesto, Helena Ignez desponta, transformando 

a moça num misto de anjo e demônio. Já no poema, ela é menos bem delineada 

do que no filme. A moça de Drummond não tem nome e tem menos destaque 

dentro da narrativa. Ela parece ganhar mais ênfase, sobretudo no 4° ato, quando 

profere o seguinte monólogo: “Padre, sou teu pecado, tua angústia? (...) És meu 

prisioneiro, estás fechado em meu cofre de gozo e de extermínio, e queres libertar-

te? Padre, fala! Ou antes, cala. Padre, não me digas que no teu peito amor 

guerreia amor”. Essas indagações no poema acabam por aproximar a moça do 

padre. Essa reciprocidade existe desde o início do poema, ao contrário do que se 

vê no filme, onde o padre, dividido ao extremo, acaba sempre mais inclinado para 

a repulsa. Ela por sua vez tenta aproximar-se dele, proferindo a seguinte fala: 

“Padre, por que você não olha para mim? Tem medo? Você acha que sou bonita? 

Você tem medo com certeza, eles dizem que mulher de padre vira assombração 

(...). Não sei se é o demônio mesmo ou é Deus que está no meu corpo”. 
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Essa série de indagações faz com que o padre se afaste cada vez mais da 

moça. A câmera o focaliza andando sempre rápido e em frente, fugindo da figura 

tentadora que é Mariana. O que é uma diferença notável da fuga do poema, pois o 

padre em nenhum momento parece, de fato, fugir dela. Ali os dois estão sempre 

unidos. Essas indagações de Mariana também deixam o padre inquieto e 

perturbado. Isso pode ser percebido na maneira como o diretor articula, sobretudo, 

a movimentação de câmera e a montagem. Várias panorâmicas seguem o padre 

em direções contrárias e são montadas em planos sucessivos. É como se o padre 

tivesse em uma direção, depois em outra. Tudo construído visualmente para 

retratar a confusão mental do personagem.  

Esse cenário árido e estagnado é retratado em todo o processo de fuga. 

Cenário esse que está em todo o filme e que também é uma alusão ao poema de 

Drummond. O poema também tem o cenário igualmente árido, “de secas oliveiras”. 

Já em relação ao tempo cronológico, o poema privilegia em algumas partes a 

noite, a escuridão, o que é quebrado pela luz intensa no filme. No momento da 

fuga, assim como no restante do filme, há uma fotografia rebuscada, que trabalha, 

sobretudo, com a oposição entre o preto e o branco. O filme reflete a preocupação 

em se estabelecer um jogo conflitivo entre padre e moça. Além disso, a fotografia 

contribui também para que as imagens do filme ganhem um tom contemplativo, 

mostrando que o diretor valorizou do poema não apenas os aspectos narrativos 

como também os aspectos propriamente poéticos. 

 Mesmo com essa fotografia contemplativa e o ambiente iluminado, o clima 

trágico continua a percorrer todo o percurso da fuga. Símbolo maior desta tragédia 

que paira sobre o casal é o momento em que eles chegam a uma cidade, no meio 

do deserto, onde tudo está abandonado. Há ausência de música ao longo dessas 

sequências. Esse momento é composto apenas de diálogos do casal e de pios 

agudos de pássaros, que ajudam a enfatizar esse clima de frustração das 

expectativas. A ausência de pessoas neste local contribui para que o padre decida 

voltar para São Gonçalo. Já no poema, a chegada à Igreja da cidade só ocorre 

depois que o padre já havia reiniciado a fuga. “Ao fim da rota poeirenta, ouve-se a 

igreja cantar. Mas, cerrraram-se-lhe as portas e o sino entristece no ar”. No filme, 
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porém, eles primeiro chegam a Igreja para só depois reiniciarem a fuga no sentido 

inverso. Desse modo, percebe-se que a ordem sequencial do poema foi subvertida 

no filme. Além da subversão da ordem, Joaquim Pedro juntou sequências do 

poema e também inseriu novas sequências no filme. No filme, os focos 1 (atos 1,2 

e 3) e 2 (atos 4 e 5) do poema atuam em conjunto, pois ao mesmo tempo os 

personagens realizam a fuga e sofrem o conflito interno. Fuga e conflito estão 

assim, ao contrário do poema (nos primeiros atos), associados. Entre o 2° e 3° (ato 

6,7 e 8) focos, Joaquim Pedro de Andrade insere uma outra sequência, a volta à 

cidade de São Gonçalo. No filme, esse retorno é indicado pelo sentido inverso da 

câmera. Se na ida os personagens iam para a direita, agora fazem o trajeto para 

esquerda. A câmera foca no padre e a voz em off de Mariana diz: “Eu sei que a 

gente não vai chegar à Diamantina. O Senhor também sabe. A gente não vai 

chegar a Diamantina (...) Porque o senhor não olha para mim?” A câmera  

enquadra o padre de frente e a moça de costas, quando ele diz: “Eu to olhando 

para você e não sinto nada, só sinto raiva, vontade de te bater na boca, até ficar 

quieta. Você fica aí, fica aí. Ou volta se quiser. Eu vou embora”. 

Mariana, então, corre, ela não quer voltar, mas também não sabe para onde 

ir. O padre volta atrás dela e diz: “Mariana vem. Vem comigo”. Nesse momento, o 

padre fica imóvel e um pouco distante dela. Ela, então, diz que quer ficar com ele, 

viver com ele para sempre. Ele a contesta dizendo que não pode viver “para uma 

pessoa só”, mas que também não pode deixar ela ali sozinha. A moça insiste em 

ficar e ele a puxa com força para que volte com ele. Ela beija o padre e ele a 

empurra para o chão. Mesmo que, depois do beijo, o padre rejeite a moça, é após 

essa sequência que o momento da fuga atinge seu ponto alto, sublime e poético. A 

câmera acompanha lentamente o olhar dele em direção à moça. A imagem aqui é 

bastante valorizada, adquirindo um tom contemplativo. Aliado a isto, tem-se a 

música sinfônica. Ele se encosta no ombro da moça. A câmera passa a percorrer 

lentamente o corpo “nu” de Mariana, as costas, o busto, o rosto de prazer. A 

movimentação da câmera, a texturização do quadro, a luminosidade no rosto da 

moça e o som são precisos e tornam a cena poética. Do mesmo modo que no 

poema, o ato físico entre eles é sublime e puro, por isso não é mostrado, mas é 
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apenas sugerido pelos enquadramentos, montagem e expressões dos 

personagens. Tudo cria uma relação virginal entre os personagens. 

Depois de tudo consumado, o padre volta a ser enquadrado de costas para 

Mariana. Então Mariana diz: “Para onde vamos?” Padre responde: “Não sei, vem”. 

Em um processo de culpa, autopunição e fuga, em um jogo de montagem de ir e 

vir (ora se enquadra o padre indo, ora vindo) revela-se o conflito do padre. Ele 

caminha voltando para cidade. A voz off de Mariana, perseguindo os pensamentos 

do padre, aprofundam a tensão da sequência: “Você tá fugindo, fugindo só sem 

saber para onde. A gente pode ir para qualquer lugar, é só o senhor querer. 

Ninguém conhece a gente. Se o senhor quiser a gente pode ir para qualquer lugar. 

Viver como qualquer pressão. É só o senhor querer (...) Se não fosse essa roupa”. 

O padre vê a cidade ao longe e vai em sua direção. Mariana não o segue. 

Ele chega à cidade, entra na igreja e fica uma longa sequência, cerca de 5 

minutos, ali trancado; deita-se no chão e depois anda de um lado para o outro (ele 

continua asfixiado e preso). Logo depois dessa sequência, Mariana chega à 

cidade, e os moradores a pegam e a obrigam a casar-se com Honorato, mas quis 

Vitorino também revelar a todos o seu amor por Mariana. No entanto, nenhum 

desses homens (personagens que não existem no poema) lhe interessam, pois ela 

e o padre, assim como no poema, já estavam tão juntos que não podiam mais se 

separar. Então, Mariana corre desesperadamente para os braços do padre, 

enquanto os moradores da cidade tentam segurá-los. 

Os ruídos dos gritos da moça, a movimentação frenética e imprecisa da 

câmera e os cortes rápidos intensificam a tensão e o desespero vivido pelos 

personagens. Eles querem ficar juntos, mas os moradores os perseguem. Essa 

idéia de perseguição pela sociedade é forte no poema e, por sua vez, mais 

amenizada no filme, já que neste se privilegiam os conflitos internos. É apenas 

nesse momento do filme que esse aspecto parece ter maior relevância. Contudo, é 

fugindo desses moradores que o padre e moça entram na gruta, se abraçam e se 

desesperam diante das impossibilidades que restringem seu amor. O choro e o 

grito “surdo” da moça representam o desespero contido e asfixiado dos dois 

personagens. Os personagens terminam, assim, presos, sem possibilidade de se 
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amar, mas mesmo assim permanecem juntos, pois o amor deles, apesar de negro, 

é também sublime e verdadeiro. Então o fogo, assim como no poema, toma conta 

do lugar. 

4.3 O TEMPO E O ESPAÇO FÍLMICO 

Embora não haja um narrador contando uma história que aconteceu num 

tempo anterior à enunciação, o que fica mais evidente no filme é o tempo 

cronológico e o tempo do enunciado. A voz em off  dos personagens principais 

(padre e moça) (tempo da enunciação) aparecerá poucas vezes. O tempo da 

enunciação não fica definido; pode-se dizer que ele ocorre no momento em que se 

está assistindo ao filme. 

Do tempo do enunciado pode-se compreender que ele tem início no tempo 

em que o padre chega à cidade, conhece a jovem Mariana e começam a dialogar – 

numa data não determinada, tem início também o tempo cronológico, muito bem 

ressaltado na narrativa cinematográfica, que começa com a chegada do padre a 

uma cidadezinha perdida nas montanhas para substituir o antigo padre, que 

morreu. Depois, a narrativa segue com a fuga e perseguição do padre e a moça, 

que passam por vários lugares e terminam morrendo dentro de uma gruta. 

A história tem como espaços definidos a cidade de São Gonçalo e uma 

cidadezinha entre montanhas, que é o cenário do filme, no estado de Minas 

Gerais, espaço geográfico. Como espaço físico, temos a igreja, a gruta, um cenário 

árido e estagnado, retratado em todo o processo de fuga dos personagens. A 

escolha dos espaços é bem fiel aos espaços apresentados no poema.  

Se no poema O Padre, a Moça, o narrador queria que seu leitor ouvisse e 

visse o poema, numa narrativa audiovisual, obviamente, o que se pretende no 

filme, é que o espectador veja a história. É pelos olhos de alguém (no caso, 

mediada pela câmera) que os olhos do espectador tomarão contato com as tramas. 

E elas chegarão, conforme Jean Gruault (apud Chion, 1999, p.210), “por diferentes 

canais: um jogo de cena, uma réplica, uma voz off, um flashback...”. Ou seja, 

diferentes formas de mostrar. 
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As primeiras imagens do filme podem ilustrar essa variedade. Assim que se 

inicia a primeira cena, o espectador, simultaneamente, ouve sons de sinos 

repicando e a imagem de um grande sino que balança. Continua o som, a câmera 

passa pelas torres de igreja e, logo depois, faz o espectador mergulhar numa 

panorâmica geral da Praça de São Gonçalo das Pedras: as pessoas em procissão 

saindo da igreja, o som de uma bandinha e sua imagem misturando-se ao som dos 

sinos. 

Como o filme apresenta um narrador que seleciona vários pontos de vista, a 

multiplicidade de focos possibilita estabelecer uma escolha que faz com que o 

espectador possa ver a história por dois focos básicos: um que se agarra mais ao 

personagem do padre, e que aparece toda fez que sua voz em off  comenta ou 

explica algo; outro, que também tem a ver com a memória do personagem, mas as 

escolhas de imagem fazem com que a voz-memória fique mais distante ou até 

mesmo apagada. Por isso, aquela primeira impressão – a de que o público 

assistirá a uma narração subjetiva – se esvai. Esta abordagem da obra fílmica O 

Padre e a Moça enfatizará o perfil de suas personagens principais e secundárias. 

Massaud Moisés caracteriza a personagem do texto literário como “os seres 

fictícios construídos à imagem e semelhança dos seres humanos: se estes são 

pessoas reais, aqueles são „pessoas‟ imaginárias; se os primeiros habitam o 

mundo que nos cerca, os outros movem-se no espaço arquitetado pela fantasia do 

prosador” (1974, p.396). 

No texto A Personagem Cinematográfica, incluído no livro A Personagem 

de Ficção, de Antonio Candido, Anatol Rosenfeld, Decio de Almeida Prado e Paulo 

Emílio Sales Gomes, lê-se: “a personagem vive o enredo e as idéias, e os torna 

vivos” (1968, p. 54). Dos três elementos de uma novela: enredo, idéia e 

personagem, esse último se destaca. Citando: “no meio deles (os elementos da 

novela) avulta a personagem, que representa a possibilidade de adesão afetiva e 

intelectual do leitor” (1968, p.54). 

O mesmo texto acima citado, enfatizando a importância da personagem no 

texto cinematográfico cita um texto de Gide: “Tento enrolar só fios variados do 
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enredo e a complexidade dos meus pensamentos em torno destas pequenas 

bobinas vivas que são cada uma das minhas personagens” (GIDE, 1987, p.87). 

 Deve-se lembrar que, no caso do filme O Padre e a Moça, os personagens 

apresentam explicitamente características de pessoas reais: 

[...] tomando o desejo de ser fiel ao real como um dos eleitos 
elementos básicos na criação da personagem, podemos admitir que 
esta oscila entre dois pólos ideais: ou é uma transposição fiel de 
modelos, ou é uma invenção totalmente imaginária (CÂNDIDO, 
1998, p. 69). 

 

 Não se pode dizer que as personagens de O Padre e a Moça sejam “uma 

invenção totalmente imaginária”, mesmo porque o filme se beneficia desta forte 

relação do poema com a realidade. Esta citação salienta a oportunidade da 

definição acima citada de Massaud Moisés, porém, é necessário complementá-la. 

Citando Antônio Cândido (1968), devemos lembrar que “o roteirista é incapaz de 

reproduzir a vida, seja na singularidade dos indivíduos, seja na coletividade dos 

grupos.” 

 Seguindo a classificação proposta por Cândido podemos dizer que as 

personagens de O Padre e a Moça se encaixam no primeiro tipo descrito por ele, 

ou seja, são personagens “transpostas com relativa fidelidade de modelos dados 

ao roteirista por experiência direta, - seja interior, seja exterior”. Neste caso, trata-

se de uma experiência direta exterior, já que o autor esteve em contato direto com 

as personagens. 

A seguir, apresentamos um levantamento das personagens do filme O 

Padre e a Moça. Em uma análise preliminar, pode-se verificar a presença de 

personagens que foram mantidas no filme de maneira quase idêntica à que 

apareceram no poema, como é o caso do padre e da moça (Mariana) personagens 

principais, que conservam a sua história e suas principais características ao serem 

transpostas para a obra cinematográfica. Há também personagens, no filme, que 

são frutos de acréscimos do diretor, como é o caso de Vitorino, Honorato.  
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Há certas personagens no enredo de O Padre e a Moça que dão 

sustentação e são de grande importância para as personagens principais, sem que 

ocupem lugar central nas ações, conforme mostramos a seguir:  
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Tabela 3 – Relação de Personagens do Filme 

Nome Descrição Capítulo (primeira 
aparição) 

Padre, pároco recém 
chegado a cidade. 

Protagonista 

Jovem, recluso e tímido, resiste em 
se envolver com os habitantes da 
cidade, aparência de 
aproximadamente 22 anos, branco, 
magro tem cabelos curtos e negros, 
vem substituir Padre Antonio. Não se 
sabe se tem ou não uma legitima 
vocação religiosa. 

Aparece no inicio do 
filme, cena de chegada a 

cidadezinha. 

Mariana, a moça. 
Protagonista 

Jovem, bonita, loura, usa sempre 
vestido branco, inquieta e imperativa, 
aparência de no máximo 19 anos de 
idade. Cabelos longos e louros, 
moça de branco, filha de garimpeiro 
órfã, amada pelo velho padre, que a 
educou. Também amada pelo 
padrasto e pelo farmacêutico. É um 
misto de anjo e demônio. 

Aparece nas primeiras 
cenas do filme. Na morte 

do padre Antonio. 

Honorato Padrasto de Mariana, criou-a como 
sua mulher, homem mais rico da 
cidade. Aparência de 
aproximadamente uns 50 anos, 
branco, magro, tem cabelos curtos e 
grisalhos. 

Aparece nas cenas 
subseqüentes do filme, 

na casa paroquial. 

Vitorino Farmacêutico, velho comprador de 
diamantes e garimpeiro de pedras 
preciosas. Também nutre um desejo 
por Mariana. Alcoólatra, semilouco. 

Aparece nas cenas 
posteriores do filme em 

diálogos com o  
Padre recém chegado, 

na farmácia. 

Padre Antonio Pároco da cidade, velho, morre nas 
primeiras cenas do filme. Rígido, 
cuida dos habitantes da pequena 
cidade. Tenta seduzir Mariana. 
Aparenta uns 65 anos de idade. 
Criou Mariana. 

O personagem é apenas 
citado nas primeiras 

cenas do filme. 

Beata Senhora, aparência de 
aproximadamente uns 50 anos de 
idade, muito seria, usa roupas de 
cores escuras, esta sempre ao lado 
do Padre e em companhia de outras 
beatas. 

Aparece na terceira cena 
do filme, acompanhada 

do padre recém 
chegado. 
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As rimas são parte importante na operação realizada pelo filme de traduzir 

fisicamente os conflitos da narrativa. Cenário, figurino, iluminação, locações 

obedecem a critérios em geral realistas, mas ultrapassam a todo momento a 

simples ambientação, para estabelecer analogias e referências visuais às forças 

que movem a trama. 

Uma das rimas que remete diretamente à imagem inicial apontada por 

Joaquim Pedro é o trabalho em torno do alto contraste entre o preto (da batina) e o 

branco (da pele), o escuro e o claro. O hábito negro do padre se contrapõe não só 

à pele e aos cabelos claros da moça, mas também aos seus vestidos quase 

brancos. Mariana, por sua vez, além de se diferenciar em meio às roupas negras 

das beatas, recebe um cuidadoso tratamento por parte da fotografia que acentua 

seu aspecto luminoso, dando relevo a sua figura. 

 Dois planos particularmente exploram recursos de iluminação para, de 

forma acentuada, destacar a presença de Mariana em ambientes sombrios. São 

planos semelhantes na composição que funcionam como moldura para o flashback 

do frustrado encontro entre Mariana e Vitorino. O primeiro é um plano geral 

(câmera fixa) de Mariana, sentada por trás do balcão do bar, ocupando uma área 

iluminada, em contraste com a semi-obscuridade que domina grande parte do 

ambiente. A ação que precede esse plano é Mariana servindo Vitorino numa das 

mesas, com ele observando-a insistentemente. 

Em seguida ao plano geral, vem o flashback: de noite, Mariana abre uma 

das janela do casarão e faz sinal para Vitorino; ela o leva até um cômodo 

abandonado da casa; eles se abraçam por um tempo, mas ele se desvencilha e vai 

embora, virando-se ainda uma vez em direção a ela antes de cruzar a porta. O 

último plano do flashback é também um plano geral, com Mariana sozinha, 

levemente iluminada e cercada pela escuridão do quarto. Não faltam motivações 

psicológicas à sequência – afinal, são planos subjetivos, coincidem com o ponto de 

vista de Vitorino. Mas, pela semelhança entre os dois planos gerais e sua 

característica de moldura, parece-nos que o elemento que impulsiona o flashback 

é menos psicológico que visual – a ênfase recai na mise-en-scène. 
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A figura luminosa de Mariana destacando-se contra o fundo escuro remete 

às histórias de garimpo contadas por Honorato ao padre e à imagem do diamante, 

cujo brilho (“ele alumia”, diz Honorato) o faz sobressair entre as pedras e cujo valor 

e raridade o tornam desejado por todos. 

O trabalho com o claro/escuro chega a estabelecer em determinados 

momentos contraposições simétricas negativo/positivo, seja no mesmo 

enquadramento ou em planos contíguos. Exemplo do primeiro caso é o plano onde 

se vê Honorato, à direita, de costas para a câmera, lavando o rosto, tendo como 

fundo uma parede branca. A seu lado, à esquerda, Mariana está de pé, de frente 

para a câmera, com seu vestido branco sobressaindo contra a porta escura. O 

quadro está simetricamente dividido ao meio, cada lado funcionando como o 

negativo (ou positivo) do outro. O contraste entre negativo e positivo no mesmo 

plano atinge uma composição quase abstrata no enquadramento que mostra, em 

primeiro plano, ao longo da metade inferior do quadro, a pele branca da moça, 

contra o negro da batina, que serve de fundo e ocupa a metade superior. Esse 

plano, que se segue à relação dos protagonistas, lança mão de um mínimo de 

elementos para condensar a imagem inicial apontada por Joaquim Pedro. 

Um outro procedimento, agora no domínio da montagem, se vale do 

contraste negativo/positivo para estabelecer um raccord carregado de sentido entre 

dois planos situados diegeticamente em espaço e tempo diferente. Durante um 

jantar na casa de Honorato, o padre escuta do anfitrião as histórias sobre a riqueza 

e decadência da cidade. Mariana (em plano americano) está de pé, em frente à 

cristaleira, observando furtivamente os dois. Mais uma vez, seu vestido branco 

destaca-se no fundo pouco iluminado. O plano seguinte inverte o jogo cromático 

entre fundo e figura. É um plano geral, em externa, onde se vê o padre de costas, 

sua silhueta negra contra o céu claro, superexposto. 

A contiguidade dos planos acentua a atração dos opostos, que se 

complementam, mas esbarram na obscura esfera da interdição – as convenções 

religiosas e sociais, o medo de amor. 

Concluindo o filme, o último plano traz uma cartela com os versos do poema: 
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Ninguém prende aqueles dois, 

Aquele um 

Negro amor de rendas brancas 

 

 Ainda aqui ocorre outro jogo positivo/negativo: primeiro a cartela é branca 

com letras pretas e logo em seguida as cores se invertem. Até o último plano, 

portanto, o filme marca o contraste entre claro e escuro, que seria ainda mais 

reforçado caso permanecesse o título inicial do projeto: Negro Amor de Rendas 

Brancas. 

Outra rima que se desdobra ao longo do filme e também decorre da imagem 

inicial formada por Joaquim Pedro (“a pele de uma moça tocando uma batina, que 

é um tecido preto, grosso”) é o contato e a oposição entre diferentes texturas. 

Como no plano em que Mariana encosta rosto e corpo na batina, enquanto abraça 

por trás o padre, que permanece imóvel; ou ainda, como ocorre em certos 

enquadramentos (com a câmera acompanhando os atores por trás), durante a 

perseguição, quando é ressaltado o contraste entre as costas nuas de Mariana, 

reveladas pelo vestido rasgado, e a batina negra do padre. A rima não se detém, 

entretanto, nos dois elementos originais – pele e batina. Incorpora também a aridez 

da pedra e estende-se a ponto de abarcar variações de temperatura, de calor. 

Nesse sentido, o corpo do padre surge como privilegiado “campo de 

batalha”. Seus conflitos morais e religiosos são laconicamente verbalizados. Em 

compensação, ganham a contundência da experiência física, do castigo corporal. 

Depois de ter conversado com Honorato e Vitorino, que lhe confessam haver 

possuído Mariana, o padre encontra-se em sua casa, inquieto, incapaz de realizar 

suas tarefas. Dois planos contíguos traduzem fisicamente os tormentos e desejos 

do padre: de pé, com a testa encostada na parede, ele escorrega lentamente para 

baixo; deitado de bruços, como se estivesse dormindo, ele repousa a face direita 

no chão de pedra. O contraste de texturas entre a pedra é trabalhado de forma a 

indicar também variações de calor, com o padre tentando aplacar a febre (do 
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desejo, da culpa) na pedra fria. Reação semelhante ele tem ao voltar à cidade, 

após a fuga, entrando na igreja e atirando-se no chão do altar. 

 Nos últimos momentos, um plano reúne os três elementos – pele, batina, 

pedra. Em primeiro plano, o padre olha para direita e começa a andar nessa 

direção; panorâmica (e zoom in) segue o padre que caminha até a parede da 

gruta, quase encostando a testa na pedra; panorâmica acompanha quando ele se 

abaixa em direção ao chão (como em plano descrito acima) e encontra o corpo da 

moça, abraçando-a; ela rasga a batina e beija seu ombro. À beira do desfecho 

trágico, o plano sintetiza a trajetória deste negro amor de rendas brancas, num 

movimento pontuado pela experiência física, pelo contato entre diferentes corpos. 

Outra série de rimas que se desenvolve diz respeito à posição e ao 

deslocamento dos personagens/atores no espaço, construindo o que Glauber 

Rocha, ao escrever sobre O Padre e a Moça, chamou de “dialética do homem com 

o décor”. Além do trabalho com as cores (o preto e o branco) e as texturas, a 

contraposição entre a figura do padre e a de Mariana se dá também através da 

posição predominante de cada um em relação à câmera. Enquanto a moça ganha 

freqüentes planos frontais – com o corpo voltado para câmera, mesmo que o olhar 

seja oblíquo –, o padre é enquadrado diversas vezes de costas ou em ângulos 

laterais que quase ocultam seu rosto, deixando a batina escura e impessoal 

dominar sua figura. 

 O deslocamento no espaço é colocado quase como um privilégio do casal 

de protagonistas. A cidade está estagnada, os moradores se quedam nas 

calçadas, e é significativo que os dois deslocamentos coletivos sejam o enterro do 

velho padre e a perseguição final – ambas situações de morte. É como se o 

movimento individual viesse associado à idéia de mudança, ou, ao menos, de 

tentativa. Ao longo do filme, a câmera acompanha em vários momentos os 

percursos do padre, seja na viagem de chegada, nas caminhadas pela cidade, seja 

acompanhado pela moça, na fuga e na perseguição. 

A partir da sequência da fuga, a câmera lança mão da teleobjetiva para 

seguir, em determinados planos, os movimentos do padre e da moça. Ao mesmo 
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tempo em que facilitou a filmagem (a locação não permitia grande mobilidade da 

câmera), esse recurso técnico proporcionou interessantes variações entre fundo e 

forma. A tela “achata” a profundidade, desfocando o fundo que, por estar a uma 

distancia focal maior, dá impressão de “passar” mais rápido que o personagem em 

primeiro plano. Por um lado, a rapidez com que o cenário varre a tela multiplica o 

espaço percorrido pelo casal, sugerindo a passagem de tempo. Por outro lado, a 

diferença na velocidade entre o deslocamento do cenário e o dos personagens 

coloca num mesmo enquadramento duas dimensões: a do ambiente e a dos 

amantes. 

 Se há um território do filme onde mais apropriadamente se pode falar em 

adaptação do poema de Drummond, esse é, a meu ver, o território das rimas. 

Joaquim Pedro não se detém nas peripécias ou nas questões metafísicas ou 

mesmo na figura do padre tal como é construída pelo poema. Antes, deixa-se 

conduzir por imagens – como na sua primeira leitura o contraste pele/batina – que 

desencadeiam procedimentos e soluções na mise-en-scène. 

 Lendo o poema, tendo o filme em mente, e provavelmente à custa de maior 

rigor metodológico, me deixo levar por um jogo de associações. “A moça grudou no 

padre, vira sombra,/ aragem matinal, soprando no padre”: na fuga através da serra, 

Mariana segue o padre, vira sua sombra, só que às avessas: é ele o lado escuro (a 

batina) e ela, sua sombra, é a figura clara, os cabelos louros e o vestido branco 

brilhando no sol com um frescor de “aragem matinal”. “Ninguém prende aqueles 

dois,/ aquele um/ negro amor de rendas brancas”: o verso, cuja transcrição encerra 

o filme, engendra rimas trabalhadas intensamente como o claro/escuro, a diferença 

de texturas, os opostos que se complementam e se unificam. “Lá vai o padre,/ 

atravessa o Piauí, lá vai o padre [...] lá vai o padre [...]”: a recorrência das 

panorâmicas, que acompanham a movimentação do padre, ancoradas num ponto 

fixo, traduz o ponto de vista do observador que do seu lugar testemunha a 

sucessão de deslocamentos – “lá vai o padre...”. 

 “O vosso amor, padre, queima/ como fogo de coivara/ não saberia queimar. 

[...] A moça beija a febre do seu rosto [...] Resta deitar a febre na pedra/ e aguardar 

o terceiro canto do galo.”: o ardor do padre, tentando aplacar a febre na pedra, nas 
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paredes da casa paroquial, no chão da casa e da igreja; as palavras e imagens 

vistas sugerindo contrastes táteis, de temperatura, entre a frieza da pedra e o calor 

do corpo. “É meia-treva, e o Príncipe baixando/ entre cactos/ sem mover palavra 

fita o padre/ na menina-dos-olhos ensombrada”: a tentação do padre, caminhando 

de um lado para o outro entre a vegetação rala da serra, enquanto (em off) 

Mariana acena com um mundo de prazer (“Se o senhor quiser, a gente pode ir pra 

qualquer lugar. A gente pode viver junto como qualquer pessoa”). 

 “Ao relento, no sílex da noite, /os corpos entrançados transfundidos/ sorvem 

o mesmo sono de raízes/ e é como se de sempre se soubessem/ uma unidade 

errante a convocar-se/ e a diluir-se mudamente. [...] No barro vermelho da alva/ a 

mão descobre/ o dormir de moça misturado/ ao dormi de padre”: o 

embaralhamento dos corpos alcança tratamento quase abstrato no plano em que a 

batina negra do padre e a pele branca da moça ocupam a tela em duas faixas 

horizontais, uma preta outra branca. Apesar do marcante contraste claro/escuro, 

há uma indefinição de limites (qual a parte de cada corpo que está sendo 

recortada?). As formas dos corpos se diluem para que prevaleçam as texturas da 

pele, da batina – e o contraste entre eles, que é feito de oposição, mas também de 

harmonia. 

“O padre agarra a ausência e eis que um soluço/ humano desumano e 

longiperto/trespassa a noitidão a céu aberto”: o uso constante da teleobjetiva pode 

ser justificado pela dificuldade de deslocamento da câmera nas locações 

acidentadas da região, mas a explicação prática, “logística”, não impede que se 

pense na fina correspondência entre o termo “longiperto” e a característica da tela 

de variar as distâncias focais entre objeto e câmera, sem que essa se desloque, 

podendo estar longe (espacialmente) e ao mesmo tempo perto (oticamente). 

 “E já sem rumo prosseguem/ nas descrenças de pousar, /clandestinos de 

navio/ que deitou ancora no ar”: a mobilidade que caracteriza o casal protagonista, 

em oposição à letargia dos moradores, os diferencia,  mas também os deixa sem 

rumo, seja durante a fuga (com sua trajetória circular), seja durante a perseguição, 

quando o lugar que escolhem para escapar revela-se uma armadilha – a caverna 

que enfim os imobiliza. 
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“A gruta nem é negra/ de tantos negrumes que se fundem/ nos ângulos 

agudos:/ a gruta é branca, e chama./ Entram curvos, como numa igreja/ feita para 

fieis ajoelhados./ Entram baixos/ terreais/ na posição dos mortos, quase”: a 

analogia entre gruta e igreja não passa despercebida no filme, que arma a relação 

entre eles, através de dois planos gerais de uma e de outras iluminados de forma 

bem semelhante. O verso do poema pode também ajudar a compreender o 

intrigante zoom in feito no vazio, depois que o casal desaparece ao fundo entre as 

pedras: a gruta chama. 

 “Que sensação de vida triunfante/ no empalidecer de humano sopro 

contingente?”: é só quando não há mais saída para o casal que finalmente se 

supera o símbolo da interdição, com a batina sendo rasgada por Mariana. 
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CAPÍTULO 5 – A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA DO FILME “O PADRE E 

A MOÇA” 

O meu olhar é nitido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 

Olhando para a direita e para a esquerda, 
E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 
  

É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 
E eu sei dar por isso muito bem... 

Sei ter o pasmo essencial 
Que tem uma criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras... 
Seinto-me nascido a cada momento 

Para a eterna novidade do Mundo... 

 
Alberto Caeiro. In: Fernando Pessoa. Obra poética. 

  

 O objetivo deste capítulo é fazer uma análise comparativa dos meios, aqui 

utilizados para a realização deste estudo, isto é, o filme O Padre e a Moça, de 

Joaquim Pedro de Andrade, em comparação com o poema O Padre, a Moça, de 

Carlos Drummond de Andrade: os dados obtidos em sua análise interna e externa, 

destacando-se a organização, os personagens significativos, o tempo, o espaço, o 

foco narrativo e alguns elementos diegéticos 

5.1 A FORMA LITERÁRIA E A IMAGEM FÍLMICA 

A adaptação é um termo impreciso e está no centro das discussões teóricas 

desde as origens do cinema, pois muitos são os questionamentos acerca da 

fidelidade e da especificidade das linguagens cinematográfica e literária. Na 

verdade, adaptação é um termo vago para analisar o processo de transposição de 

uma obra literária para um roteiro e, a seguir, para o filme. Trata-se de uma 

transposição de aspectos, não só relativos à linguagem, mas aos personagens, 

aos espaços, ao tempo e às descrições das estruturas dos acontecimentos 

narrados. O que se busca investigar é a permanência dos elementos da obra 
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original conservados no filme. E isso não corresponde diretamente à análise da 

qualidade da obra. No caso dessa adaptação do poema de Drummond, realizada 

por Joaquim Pedro de Andrade, a repercussão não foi diferente. O filme dividiu o 

público entre os que esperavam ver o poema na íntegra na tela e os que se 

maravilharam com o resultado inovador da linguagem do cineasta carioca. 

A partir do roteiro, é possível entender o que o cineasta extraiu do poema 

para compor sua obra. A inegável semelhança entre as duas criações vem da 

demarcação dos contrastes presentes nas duas obras. Em Drummond, a 

fragmentação já está no título, onde a desejada totalidade dos dois seres é cindida 

por uma vírgula. Só que a linguagem tenta incessantemente superar estes 

problemas. Tal despedaçamento no filme aparece na descrição da própria vida 

desumana dos indivíduos. A busca de Joaquim Pedro de Andrade por uma 

unidade, através das imagens, denota igualmente uma aspiração à organização do 

indivíduo. E Drummond luta para obter esta unidade, não só neste poema, mas em 

toda sua obra. Na adaptação cinematográfica de Joaquim Pedro, o embate entre o 

eu desorganizado e o mundo caótico é uma forte ressonância desta preocupação. 

Percebemos a escrita de Joaquim Pedro muito mais literária do que afeita aos 

recursos da linguagem cinematográfica, e mais técnica, com uma linguagem de 

termos específicos. Não se sabe se, por coincidência, padre Antonio, o padre 

velho, que morre logo no início da versão final já filmada, no roteiro, atende pelo 

nome de Padre Olímpio, talvez inspirado por um dos personagens do poema Dois 

Vigários, presente em Lição de Coisas. È crucial chamar a atenção para o fato de 

que padre Olímpio de Drummond é um religioso austero, muito devoto, que luta 

contra Padre Júlio, seduzido pelos vícios do mundo. Só que, ao final, os dois são 

consumidos pelo mesmo raio e se misturam a ponto de não ser mais possível 

distinguir a santidade de um e a iniquidade de outro. Enquanto isso, o padre do 

roteiro de Joaquim Pedro é claramente apaixonado por Mariana e deixa o crucifixo 

cair no chão a todo instante. 

È interessante ressaltar a semelhança de tratamento dado à questão 

religiosa nos dois autores. Padre em dúvida a respeito da vocação que os chama 

para a vida cristã atesta a tendência conflituosa que remonta nas duas obras à 
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concepção barroca da vida. A atmosfera que ronda o imaginário mineiro também 

aparece nas duas produções. A lenda da mula-sem-cabeça, mesmo que o cineasta 

tenha optado por não mostrar no filme, era uma intenção do roteiro, apenas não 

filmada por problemas técnicos de realização. No entanto, a descrição da mula do 

poema é idêntica, no roteiro, à descrição feita por Joaquim Pedro no roteiro 

adaptado. 

Até mesmo a aparição fantasmagórica de Mariana, transformada em mula-

sem-cabeça, é capaz de enternecer, devido à descrição poética. Como se todos os 

males não assustassem mais porque têm a mesma origem divina: “Por que Deus 

se diverte castigando?” Mas o que parece claro, desde o início, nos roteiros é a 

intenção do diretor de fazer desse filme um “aprisionamento” para seus 

personagens. E essa atmosfera de prisão acompanhará o filme inteiro, assim como 

acompanha o poema em questão, no roteiro, isso é muito evidente. 

A escrita de Joaquim Pedro de Andrade, nessa versão dos roteiros, é muito 

literária. As descrições minuciosas deixam clara a estreita relação do cineasta com 

a literatura. As demais versões do roteiro já atendem a uma perspectiva mais 

técnica e voltada à linguagem cinematográfica, originando um roteiro de cinema, 

de fato com demarcações de cenas, sequencias e planos. Inúmeras são as 

marcações que o cineasta propõe em cima das letras datilografadas do roteiro. O 

que vai alterando o resultado de uma versão do texto para a outra, até resultar no 

filme, que também tem seu produto final modificado em relação aos roteiros. A 

influência do texto dummondiano vai deixando de ser tão incisiva com o 

aperfeiçoamento da narrativa nos roteiros. Muitos dos trechos extraídos 

diretamente do poema são ajustados, em trechos literais que se diluem pouco a 

pouco, transformando-se na linguagem original do cineasta carioca. O que 

observamos, ao final, é um filme sugerido por um argumento inicial proveniente da 

literatura, mas tornado sutilmente uma obra completamente incomum e 

independente que nada fica a dever a sua inspiração. 

Ao ser estabelecida a comparação entre o filme de Joaquim Pedro de 

Andrade e o poema de Carlos Drummond de Andrade, é possível perceber uma 

série de diferenças, sobretudo no tratamento dado à caracterização dos 
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personagens presente nas duas narrativas. A moça, apesar de manter sua aura de 

mistério nas duas obras, no filme demonstra muito mais objetividade em relação 

aos seus desejos. E, apesar de ser a sombra do padre, ela também pode guiá-lo 

por caminhos, até então desconhecidos para o jovem sacerdote. Enquanto no 

poema, ela é quase descrita como vítima ingênua o suficiente para ser envolvida 

pelos encantos e pelo poder daquele que a furta, só tomando voz uma única vez, 

buscando confirmar os sentimentos do seu companheiro em trechos muito diretos 

que testam a vocação do padre. 

Joaquim Pedro de Andrade optou por dar ao seu padre conflitos mais 

humanos do que Drummond. Seu padre deixa de se preocupar com toda a 

humanidade para dedicar-se à salvação de uma só mulher. Nesse instante, 

estabelece-se o questionamento a respeito da sua vocação sacerdotal. Já, no 

poema, o padre é uma figura mítica, sagrada e profana ao mesmo tempo. Para o 

cineasta, esse padre é apenas um individuo a viver conflitos e  escolhas, dentro de 

sua vocação: um homem comum, identificado somente pela sua vocação, sem 

nome e, como os demais personagens da história, ininterruptamente consumido 

pela voracidade da passagem do tempo. O padre do poema também não possui 

nome, no entanto, como os demais homens, ele se destaca na multidão, como 

escolhido e temido por Deus, que “toma seu partido.” No poema, assim como 

Jesus, o padre é o homem à imagem e semelhança do Criador. 

Na obra drummondiana tudo se mostra mítico e, apesar das várias 

referências às coisas deste mundo, e até mesmo aos nomes de cidades 

brasileiras, o todo aprece suspenso no ar, sublime, muito maior, enquanto, no 

filme, todos os males são extremamente terrenos, baixos, “mortos, quase”. Os 

personagens são demasiadamente humanos e frágeis. Há somente dois únicos 

momentos em que ganham certo ar sublime. O primeiro é o momento da fuga pela 

estrada rochosa, quando o casal caminha rumo à almejada liberdade em 

Diamantina, o que, para a moça, significa realmente libertação e, para o padre, a 

condenação. E o segundo, na liberdade atingida através da morte. Símbolos da 

ascese conquistada a partir da travessia do Purgatório até o alcance do Paraíso. 
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A cena tem algo de edênico, com seu único casal – mito de Adão e Eva – 

dominando toda a natureza, que “vem a bodas”. Mariana, nesse momento, numa 

possível aproximação com a Divina Comédia, de Dante, aparece conduzindo o 

padre do Inferno (vilarejo) ao Paraíso (outro lugar, “aonde não chegue a ambição 

de chegar”, a gruta). O Purgatório, revelador de mistérios e tentações, nesse caso, 

é a passagem necessária para  a salvação, purificação que antecederá o encontro 

com a divina libertação. E Mariana-Beatriz revela-se como a condutora do padre 

mítico à danação/redenção nesse espaço livre da realidade exterior, a gruta 

fechada, com uma pequena entrada lembrando da porta estreita que os justos 

ultrapassam para chegar ao céu logo incendiada pelas beatas que os depuram, 

queimando-os  “como fogo de coivara não saberia queimar”. E lá vão eles, “coisa 

preta no ar”. 

O deslocamento espacial também é marcante nesse trecho, onde a 

migração do vilarejo de solo extremamente seco e exaurido, para a gruta, úmida, 

precisa de uma trajetória em meio à vegetação seca e rochosa, que fica cada vez 

mais imersa em si mesma, na sua natureza, celebrada por canto de pássaros, pelo 

barulho do vento e pelo silêncio. É importante notar que o homem religioso sempre 

ostenta uma humanidade que tem um modelo transcendente. Ele se aproxima dos 

modelos divinos, enquanto 

[...] o afastamento divino traduz na realidade o interesse cada vez 
maior do homem por suas próprias descobertas religiosas, culturais 
e econômicas. Interessado pelas hierofanias da Vida, em descobrir 
o sagrado da fecundidade terrestre e sentir-se solicitado por 
experiências religiosas mais “concretas” (mais carnais, até mesmo 
orgiásticas), o homem primitivo afasta-se do Deus celeste e 
transcendente. (ELIADE, 2004, p. 88) 

O padre se afasta de Deus ao interessar-se pela moça, mas a Ele retorna na 

sua caminhada, que essa própria moça o conduz rumo à gruta-Paraíso. A natureza 

retorna vigorosa, nesse momento, escoltando os amantes à Redenção. Nessa 

natureza é possível perceber os encantos dos antigos valores religiosos. Mesmo 

as montanhas que cercam os amantes têm significado cosmológico, são o símbolo 

do Universo. 
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Da mesma forma, entenderemos a revelação presente nas pedras, sua 

firmeza e permanência, existência absoluta, para além do tempo, sem receio do 

devir. Por esse motivo é que, ao padre, “resta deitar a febre na pedra.” Mais uma 

vez, o conflito barroco reafirma-se. A eterna luta contra o devir incerto, e a volta ao 

passado angustiante, mas seguro. Mariana, por sua vez, assume, durante todo o 

filme, uma expressão de santa barroca. Assemelha-se enormemente a uma 

escultura de Aleijadinho. Nenhum dos personagens sorri. Todos possuem a 

mesma impressão de dor e angústia o tempo todo. 

Na expressão de suas obras e também na forma como cria sua arte, 

Aleijadinho prefere a linha sinuosa dos corpos, ao invés do barroco italiano, sendo 

marcante a forte influência da arte religiosa em suas criações. 

Individualista em tudo, até na escultura, sua interpretação dos valores 

artísticos não se abastarda às fórmulas ronceiras do academicismo. Em vez dos 

grupos maciços prefere a linha sinuosa, que se distende em flexíveis volutas. Em 

lugar da uniformidade, a variedade. Mistura o profano ao sagrado, o irreal ao real. 

Domina, de modo seguro, a composição de conjuntos e grupos, introduzindo novos 

elementos estilísticos e solucionando os problemas plásticos. Nota-se qualquer 

coisa da arte sarracena nas suas cartelas, mísulas e frontispícios: a mesma 

abundância de decoração, os mesmos variadíssimos lavores que admiramos, 

embora em maior quantidade, sobre as esguias colunatas de mármore branco do 

Alhambra de Granada. (JORGE,1996, p.35) 

A partir disso, pode-se tentar fazer certas aproximações com a plástica do 

filme de Joaquim Pedro, cheio de cenas que atraem o olhar do espectador pela 

beleza da composição. A cena de amor possui uma nudez aos poucos desvendada 

pela câmera perscrutadora que passeia vagarosamente pelo corpo da atriz Helena 

Ignez. E o cineasta realiza tal feito de maneira extremamente elegante, 

conseguindo captar a essência situada entre santidade e a sensualidade de 

maneira muito natural na atriz. A personagem Mariana ganha ares de liberdade e 

sedução na tela por meio da perfeita combinação de luz e imagem. 
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Mas toda essa liberdade é a ação vã que perpetuará durante toda a 

narrativa, delineando toda a decrepitude da cidadezinha e de seu povo inquisidor. 

Contra a ordem estabelecida, essa liberdade se chocará violentamente. A 

ordenação castradora dessa comunidade retrógrada nada mais é do que raiz da 

nossa tradição histórica, entremeada por diversos moralismos falsos que tentam 

velar a decadência de nossos pilares, naquele caso, o garimpo, grande fruto da 

riqueza mineira nos tempos antigos. E a presença dessa memória mineira percorre 

completamente a película com nostalgia e morbidez. 

Para Joaquim Pedro, o poema de Carlos Drummond de Andrade levantava 

uma questão que se aproximava muito de sua proposta, da dificuldade de amar. 

Em entrevista, o diretor falou sobre essa imagem que ficou para ele como um signo 

do filme – a pele de uma moça tocando o tecido negro e envolvendo o corpo de um 

homem, a batina – estabelecendo uma relação muito pessoal com a estrutura do 

poema, que já sugeria uma linha de desenvolvimento dramático. 

O cineasta, ao compor seu filme, faz múltiplas ampliações diegéticas. Isso 

se dá, obviamente, por tratar-se de linguagens diferentes, em que uma, de 

discurso literário, tem que ser transposta para outra, com discurso fílmico. Quanto 

à forma, percebemos que a grande extensão do poema ganha plasticidade através 

de longos planos gerais e outros mais fechados que tentam dar conta de inúmeras 

imagens sugeridas pelo texto, por meio de soluções visuais, sonoras e plásticas. 

Aliás, mesmo com tantas modificações, por vezes, é possível encontrar certa 

simetria plástica sugerida pelo diálogo das duas obras, apesar dos acréscimos na 

diegese serem muito grandes, com as diversas sequências de cenas inexistentes 

no poema e que o filme traz. 

Por exemplo, podem-se compreender tais soluções através dos tratamentos 

dados a uma situação, como no caso do deslocamento do início do poema para o 

quase final do filme (“O padre furtou a moça, fugiu”), talvez, a variação mais nítida 

entra as duas obras. O início do filme, com o padre montado um velho cavalo, é o 

recurso usado para simbolizar a “maldição” que “monta cavalos telegráficos”. Há 

um afastamento do cineasta da linguagem utilizada pelo poeta e um 

aproveitamento irônico de um motivo da obra original. Uma forma de afirmar o 
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intuito de criação ou apropriação da idéia inicial, subvertendo-se e oferecendo-lhe 

novas soluções fílmicas. 

 A literatura, que é o resultado de todo um conceito digerido pelo leitor para, 

só então, formar a imagem – subjetiva – no cinema é, de fato, imagem concreta, 

pré-determinada, “imposta” ao espectador no ato em si, presente. Segundo Bazin, 

a fidelidade à obra original é ilusória e deve-se ir mais adiante nessa reflexão, 

pensando no cinema como uma reunião de forma e conceito, quase impossível de 

dialogar com qualquer outra arte, pela sua especificidade. No cinema, não existem 

fronteiras semióticas. E, dessa forma, a nova arte é que ganha, surgindo 

naturalmente de um texto “adaptado” e de um filme “adaptante”. Mais importante 

do que discutir as duas obras separadamente é concedê-las como nova arte 

original. O recurso utilizado pelo cineasta de apropriação de certos elementos da 

obra, adequando-os a sua estética oferece um palco de investigação muito mais 

satisfatório. Em O Padre e a Moça, vê-se, sobretudo, um grande distanciamento 

do que se relaciona a um nível histórico e cultural. 

O poema se mostra muito mais moderno em seus elementos e, para fazer 

alusão a eles, por oposição, o cineasta utiliza uma quase ausência de decupagem, 

ou de corte entre as tomadas, acompanhando a pouca movimentação da câmera. 

Os “campos” e “contra-campos” também são evitados no filme, para fazer jus à 

lentidão extrema com que se movem os personagens no “quadro”. Apenas, ao 

final, no desfecho frenético na perseguição das beatas ocorre um travelling brusco, 

destoando de toda composição rítmica, plena de movimentos retilíneos, quase 

ininterruptos, prática incomum no Cinema Novo, de câmera na mão, que já anuncia 

ser quebrado com a lente que percorre as curvas do corpo da atriz, antecedendo a 

cena de amor na estrada. Esse é o “corte” simbólico para mudança de ritmo na 

narrativa. No filme, essa é também a solução plástica para toda a quarta e a oitava 

seções do poema, atestando a advertência do poeta de que o interessante mesmo 

está além da percepção imediata. O efeito de redução do poema é facilmente 

resolvido pelo filme, na verdade somando enormemente para a história do cinema 

brasileiro como uma das cenas mais belas que ele já produziu. 
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Mas o padre entristece. Tudo engoiva em redor. Não, Deus é astúcia, e para 

maior pena, maior pompa. 

Deus é espinho. E está fincado no ponto mais suave deste amor.     

Certamente o rigor da montagem e a obsessão pela captação dos detalhes 

das cenas, através da interpretação rígida dos atores mesclada a um ritmo 

excessivamente lento da narrativa fílmica, é que dialoga mais fortemente com a 

escrita drummondiana e sua “dureza”. 

Sobre o tempo, ele é mítico em Drummond, passando a suspenso, ao pairar 

pelos acontecimentos. No filme, sua passagem não é nítida também. O que fica é a 

degradação que ele vai promovendo. No poema, tal recurso é marcado pela 

dissolução crescente das palavras, culminando nos “desfalecimentos teresinos”. Já 

no filme, a passagem de tempo opera marcas profundas nos personagens, o que 

também encerra no sacrifício final. Outro aspecto relacionado ao tempo é seu 

caráter cíclico. As mesmas rochas, que abrem a narrativa fílmica, irão arrematá-la, 

da mesma forma que o caminho para Diamantina se revela ao casal como um 

verdadeiro labirinto. Foi o método encontrado por Joaquim Pedro para dar moldura 

à fuga anunciada na primeira estrofe e retomada na estrofe que principia a décima 

parte (última do texto drummondiano). 

Semioticamente distintas, as composições fílmicas e textuais, objetos de 

análise desse estudo, se refletem uma na outra, sobretudo na observação dos 

aspectos essencialmente verbais em O Padre e a Moça. Na seqüência da gruta, 

essa comparação é riquíssima. Assim que adentram o interior da gruta, a música 

agitada da cena da perseguição das beatas é substituída pelo ruído de passos e o 

casal é visto tateando as pedras que formam o esconderijo, seguido pelo “choro de 

criança” de Mariana, que rasga a batina do padre, libertando-o do seu “luto para a 

vida”. O contraste das cores torna-se ainda mais intenso, com a luz branca que 

invade o espaço fechado parecendo agredir o seu repouso habitual – quebra da 

estagnação. A fumaça dos envelopes aludindo ao olfato sufoca até mesmo o 

espectador. O gosto da pele da moça, que o padre, na iminência da morte, 

experimenta, é crucial. Tudo é sentido. Da mesma forma, nessa passagem do 
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poema, as mais diversas sensações são provadas, a começar pela gruta, que “é 

branca, e chama”, com a forte carga simbólica do verbo acarretando imagem e 

som. A gruta também é sentida na sua extensão, umidade e textura. O cheiro é de 

fumo de “suave sacrifício” escoltado pelo sabor indizível da própria gruta, que é 

tudo isso ao mesmo tempo. 

São inúmeras as diferenças e semelhanças entre as obras, em diversos 

níveis. A análise social, atacada por determinadas camada políticas da época, é 

fiel ao intuito de Glauber Rocha de fazer uma “estética da fome”, a única saída 

possível a um país de terceiro mundo como o Brasil, ao mostrar sua arte e sua 

gente. Joaquim segue esse procedimento à risca ao levar às telas a pobreza e a 

doença de um povo miserável, nos mais recônditos lugares do país, para então, 

ironicamente, afirmar nossa formação cultural e histórica. O cinema de Joaquim 

Pedro teve esse compromisso com a corrente da qual fazia parte. O poema, por 

sua vez, mesmo sendo um dos menos “sociais” de Drummond, faz uma denúncia 

do falso moralismo dominante na sociedade brasileira, ancorada em velhas dívidas 

e tradições. 

É sabido que o signo icônico do cinema dificilmente vai abarcar a imensidão 

de possibilidades da riqueza verbal, mas a alternativa fílmica, com todas as suas 

nuances rapidamente digeridas pelo espectador, está muito além da expressão 

escrita, valendo a máxima de que “uma imagem vale mais do que mil palavras 

escrita”. O Padre e a Moça é uma narrativa independente, com uma estrutura 

densa o suficiente para ter uma autonomia semiótica que consegue dar corpo a 

sua própria significação. 

Buscar, portanto, explicações que justifiquem a realização do filme, e quais 

foram as verdadeiras motivações de seu idealizador para criá-lo, será uma atitude 

normal, trazida sempre à luz quando o assunto for a adaptação cinematográfica de 

um texto literário para o cinema. Nesse caso, ainda mais, pois o que se busca é o 

esclarecimento da transposição de um texto infilmável para as telas. Para Joaquim 

Pedro de Andrade, as influências para a realização de O Padre e a Moça são 

inúmeras, conforme foi visto ao longo dessa pesquisa, mas o que realmente fica 

em aberto e continuará a despertar curiosidade é a relação do filme com o poema. 
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No entanto, talvez essa nem seja a riqueza maior que habita essas duas obras: a 

“dificuldade de amar”, tema claro, em ambas, amplamente tratado pelos dois 

autores, assim como o tratamento dispensado a tão fascinante problemática. O que 

foi investigado, portanto, é como ambos conseguiram lidar com essa questão, pois, 

sem dúvida, é o ponto que une, no caso, linguagens tão diferentes. A matéria do 

poema é desenvolvida em todo o filme e, na sua estrutura, fica nítida a linha 

seguida por Joaquim Pedro, diretamente ligada à sugestão dramática do texto 

drummondiano. 

A grande força das imagens do poema ecoa por todo o filme e, segundo o 

diretor, “os nós onde o filme se apoiou” vieram diretamente da sua primeira leitura 

do texto de Drumond. Mesmo ao introduzir uma matéria estranha ao argumento 

inicial de Drummond – os antecedentes da fuga – a obra do cineasta, ao localizar a 

moça e a ação que se passa em todo o Brasil, atinge uma dimensão que só a 

poesia consegue abarcar. Todo o conflito é localizado por Joaquim Pedro de forma 

sensível, demonstrando a sagacidade desse criador de cinema. 

Pode-se falar de adaptação, de barroco, de drama, de tragédia, enfim, de 

uma série de questões aqui levantadas e que ainda serão possivelmente 

descobertas em outros estudos, mas o que ficará, sem equívoco algum, é a beleza 

das duas obras, que se realizam enquanto filme ou poema. Tais obras, como se já 

não bastassem a inteireza e a completude que as abrangem, têm por sorte a 

oportunidade de se refletir uma na outra. Isso revela o gênio criativo que habita 

cada uma delas, tornando-as seres independentes de seu criador. Ambas possuem 

a agudeza em “si mesma refletida”. Isso dá à produção a capacidade de acender 

um brilhante diálogo com quaisquer outra manifestações artísticas que dela 

decorram ou por ela sejam sugeridas. Assim, são o filme e o poema, objetos livres. 

O longa-metragem, mesmo fruto do argumento original de uma composição 

poética, existe e permanece vivo, não como sombra do outro, pois é único e leva o 

poema como uma “reza que vai dentro dele”. Enquanto isso, o poema, material 

indecifrável, revela o poder palavra: “lá vai, coisa preta no ar”. 
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5.2 A PERCEPÇÃO DOS MOTIVOS MODERNOS NA LITERATURA E NO 

CINEMA  

O poema O Padre, a Moça está intimamente ligado à questão do indivíduo 

desencontrado e dividido. Tal fato, apesar de largamente abordado por infindáveis 

autores, não está presente apenas no mundo moderno, mas é uma antiga 

preocupação do homem moderno, já que essa sensação de incompletude sempre 

acompanhou sua existência. 

Antes de analisar a composição, é valido examinar mais profundamente a 

seção na qual a mesma está inserida. O ato, anteriormente interpretado apenas 

como referencia ao questionamento religioso, pode remeter-se igualmente ao 

teatro. E, no drama moderno, ao ser representado um ambiente interior, a intenção 

será a de ampliar a quarta parede, o que significa incluir o espectador na ação a 

ser representada, tirando-o do seu papel de crítico e observador: 

Se o claro-escuro apresenta um aspecto de simbolismo-teatral, o motivo se 

amplia no conceito de que o mundo inteiro é um cenário finito que reflete o infinito. 

Esta é uma das ideias favoritas de Calderón, que representa a vida como O 

Grande Teatro do Mundo, no qual o próprio Deus atua como diretor de cena e os 

atores hão de representar seus respectivos papéis sem estarem muito seguros do 

êxito final. (HATZFELD, 2002, p.80). 

Além disso, o poema parece condensar todas as questões tratadas por 

Drummond, ao longo de Lição de Coisas, sendo constituído pelos inúmeros 

gêneros poéticos existentes em toda a obra na qual está presente toda a 

modernidade. Para conter tamanha complexidade, divide-se em dez partes, cada 

uma delas formada por um estilo diferente. Da mesma forma, o livro do qual faz 

parte também traz assuntos característicos da poesia drummondiana, trabalhados 

pelo autor em obras anteriores. A forma em ambos é testada o tempo todo e a 

linguagem parece saltar do plano de expressão para a tentativa de decifração das 

intenções do poeta. 
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Assim, nesse ato, quem tenta conseguir o êxito ao final da representação 

são os atores já anunciados. Todas as cenas são repletas de símbolos. E as 

tensões presentes em cada uma delas representam-se pelo constante uso de 

antíteses, inversões, metáforas e jogos verbais, sobretudo com o sentido das 

palavras. E não só a dramaticidade está presente, mas também a intensa 

movimentação, especialmente na primeira parte do poema. Toda essa vitalidade 

faz uma forte contraposição com a escrita drummondiana em Lição de Coisas 

que, mesmo repleta de requintados tratamentos da forma, é carregada de um 

racionalismo contido e metódico, de acordo com o estilo do poeta. 

Em Tempo Vida Poesia – confissões de rádio, Drummond resume o bate-

papo radiofônico que manteve com Lya Cavalcanti, sobre a experiência literária e 

as lembranças de sua vida. É interessante reproduzir aqui certa observação do 

poeta sobre as artes, - especialmente sobre a literatura – o que talvez possa 

contribuir para a compreensão da sua dificuldade de ver o homem moderno no 

mundo e de entender a mecânica desse último, recaindo em um eterno 

questionamento dos acontecimentos, tema constante de sua poesia. 

Eu me atrevo a questionar a legitimidade da literatura como valor 
humano, mas Deus me livre de indicar a missão ou tarefa para os 
meus semelhantes, interessados na atividade imaginativa. Diria 
apenas que os romances, os poemas, os quadros, as esculturas, os 
nobres edifícios não evitaram nem atenuaram a barbárie extrema 
de certas épocas, e a brutalidade habitual nos choques de 
interesses em qualquer época, e até ás vezes extraíram sua seiva 
de crueldade desses fenômenos. E isso me dá a sensação 
inconfortável da inutilidade vaidosa do ato de escrever. 
(DRUMMOND,1986, p. 126)  

 

Não apenas os temas tratados por Drummond, como também  o seu estilo 

devem ser discutidos, antes de um estudo mais aprofundado do poema em 

questão, o que será decisivo para a compreensão dos mecanismos de construção 

de sua forma e conteúdo. Em Confissões de Minas, no ensaio “Vila de Utopia”, o 

escritor mais uma vez relembra sua cidade natal. E a mineiridade – não só a 

cultura moderna, o modo de ver o mundo, mas principalmente aquele jeito 

ensimesmado e particular do mineiro – é ali sutilmente  explicada e é possível 
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reconhecer em cada descrição de Itabira, fortes indícios da formação da sua 

escrita. 

A cidade, entretanto, continuava o mesmo aglomerado de casas 
desiguais, nas ruas tortas garimpando ladeiras. Um silêncio grave 
envolvia todas essas casas e impregnava-se de uma substância 
externa, indiferente à usura dos matérias e das almas. Dessa 
maneira ela se preserva da destruição. Hoje, amanhã, daqui a cem 
anos, como há cem anos, uma realidade física, uma realidade 
moral se cristaliza em Itabira. A cidade não avança, nem recua. A 
cidade é paralítica. Mas, de sua paralisia, provêm a sua força e a 
sua permanência (DRUMMOND, 1986, p. 213). 

 

O que já fora visto detalhadamente, mas já será comentado aqui, é o reflexo 

dessa Itabira imóvel, assim como o das demais “cidades mortas” mineiras, 

profundamente contidas, silenciosas e austeras, na cidade ambientada por 

Joaquim Pedro de Andrade, para contar a história do amor proibido entre o padre ( 

Paulo José) e a moça ( Helena Ignez). 

Segundo Drummond: “Tudo aqui é inerte, indestrutível e silencioso. A cidade 

parece encantada. E de fato o é. Acordará um dia?” E esse silêncio de Itabira 

busca lugar na modernidade drummondiana. A memória do poeta sempre traz essa 

necessidade do silêncio para a sua escrita. “O poeta jamais pode alcançar a 

sublimidade do silencio total”, já havia dito Drummond ao se referir a essa arte que, 

também afirma ele, era dona de uma raridade que escapava até aos poetas 

modernos. 

Para além do silencio, há em O Padre, a Moça, um cuidadoso trabalho de 

composição da forma e manuseio das palavras, constituindo um belo jogo de 

conteúdo e significação. Os limites impostos à combinação dos vocábulos são 

subvertidos e até o vazio da página é experimentado. O resultado é um poema que 

se comporta como prosa e verso, a favor da bela descrição da história fantástica 

de um padre que leva uma moça a vários lugares do país, desafiando a Deus e ao 

Diabo. 
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5.3 A REINVENÇÃO DO “NEGRO AMOR DE RENDAS BRANCAS” 

Logo no início de O Padre e a Moça, o diretor faz uma reinvenção do 

poema, por meio do processo de adaptação e transposição do poema para a 

linguagem cinematográfica. A paisagem serrana, coberta por vegetação e muitas 

pedras, parece chamar a atenção do visitante, que observa tudo ao redor e 

mantém o olhar quase fixo no vilarejo mostrado pela câmera do alto da serra. Ao 

entrar no vilarejo, permanece a mesma impressão, na vista das primeiras casas ao 

se atravessar a ponte. Desse lugar, é possível notar com nitidez a casa de 

Honorato, o explorador do garimpo, pai adotivo de Mariana. E o vulto dela aparece 

pela primeira vez na janela. 

Ao passar pela Igreja, o padre é visto pelos moradores. Ele se dirige a uma 

das casas e entra. É a casa do padre velho e moribundo. Muitos fiéis estão na sala 

para saber da saúde do vigário. São todos velhos. O padre novo pergunta por 

padre Antonio. Uma beata beija sua mão e, nesse instante, é possível ouvir uma 

voz que vem abafada do quarto até o local onde está o visitante. Logo após, a 

cena muda, mostrando três homens, um mais jovem, Vitorino (o bêbado), e um 

mais velho, Honorato, sentados na mesma cama onde se encontra o padre doente. 

Eles estavam discutindo, mas diante da batida na porta, se calam. O homem mais 

novo abre a porta, o padre jovem entra e é cumprimentado pelo homem mais 

velho, que fala sobre o estado de saúde do padre idoso. A atmosfera do quarto é 

sombria, muito escura. A diegese é construída de forma muito consciente por 

Joaquim Pedro de Andrade. Podemos não saber do final da história, mas já é 

possível intuir que esse clima fúnebre inicial acompanhará todo o conjunto de 

imagens, expressões e sons que compõem o filme. 

 Vitorino chama a atenção para o fato de que o velho padre parece dizer 

alguma coisa, mas é interrompido por Honorato sendo repreendido. O jovem padre 

diz que prefere ficar sozinho com o padre doente. Os dois homens saem, porém 

ainda vêem que o doente se esforça para contar algo ao padre novo. Antes de 

iniciar o ritual de extrema-unção, Honorato se detém ainda à porta e ouve o padre 

Antonio sussurrar o nome de Mariana. 
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Em um momento mais avançado da trama, padre Antonio morre. Esse fato 

deixará os demais personagens ainda mais curiosos em relação à moça e suas 

reais intenções. Qual era exatamente a sua ligação com o velho padre? Existem 

somente suposições, já que o padre morre e ela nunca deixa sua personalidade se 

revelar inteiramente. E é justamente na cena seguinte que a moça aparece 

próxima da câmera pela primeira vez, sentada e vestida de branco, dentro de um 

ambiente novamente escuro, apenas suavizado pela janela aberta durante o dia. 

Honorato pergunta o que ela estava fazendo, se estava na janela de novo, mas, 

diante de sua negação, ele diz em tom aborrecido e ameaçador que a tinha visto 

da rua. Num outro cômodo, ainda mais escuro, Mariana pergunta se o velho padre 

poderia morrer. Honorato, irritado, indaga o porquê da demora da moça em 

perguntar, ela responde que não sabe e completa: “O senhor não gosta que eu 

pergunte por ele.” 

Nesse momento, a personagem intrigante de Mariana, interpretada pela atriz 

Helena Ignez, musa do cinema novo, aparece pela primeira vez numa imagem 

aproximada. Sua beleza já chama a atenção num primeiro contato. Comparada a 

tudo que há ao redor, a moça se destaca pele juventude e pela imagem iluminada 

em meio aos ambientes excessivamente escuros e sufocantes. Honorato diz que o 

padre está muito mal. Quando ela pergunta se havia alguém com ele, o velho 

responde agressivamente que já tinha muita gente, demonstrando todo o ciúme e o 

sentimento de posse pela moça. Quando ela se prepara para sair do quarto, ele a 

chama. Mariana senta na cama e ouve as noticias da chegada do padre novo. Fica 

sabendo, também, que o doente, ao se confessar com ele, havia dito o seu nome e 

contado algo já feito com ela, sobre o qual ele não havia ouvido. Só o padre novo, 

Mariana e padre Antonio (o velho) tinham conhecimento disso. A moça disse que o 

padre só dava aulas para ela e conversava um pouco. E insiste que de nada 

adiantava dizer isso, porque não conseguia convencer Honorato de que essa era a 

verdade. Para ela, seria necessário inventar: “As mesmas coisas que o senhor faz 

comigo”. Nesse momento, está clara a relação de poder existente entre eles. É 

importante destacar: em todas as vezes que Mariana aparece, ela está vestida de 

branco, o que não é apenas dissonante, mas também parece oferecer certa 

resistência à narrativa. O mistério da moça ainda não foi desvendado, mas é certo 
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que ela assombrará não só os demais moradores daquela cidadezinha, como o 

próprio espectador, que não compreenderá como ela se articula na história. Quais 

suas verdadeiras intenções em relação ao padre novo, quais suas relações com o 

padre antigo e qual o significado de seu convívio com Honorato. O diretor do longa-

metragem, em entrevista a Alex Viany, comenta essa existência enigmática da 

personagem: 

O espectador deixa aquele mundo que está ali na tela e recua para 
sua poltrona na platéia, passando a uma relação distante e 
conflituosa com o filme. Mas, de qualquer modo, as reclamações 
que ouvi nesse sentido traziam sempre alguma especulação. 
Diziam: “Mas, afinal, aquela moça, o que é que ela era? Ela dormia 
realmente com o velho? O velho era potente ou impotente?” Assim 
a matéria especulativa, toda a possível riqueza de interpretação, 
era facilmente, imediatamente, atingida pelo publico (VIANY, 1999, 
p. 53). 

 

Honorato aparece sempre como dono da moça de branco, esta que “está 

bem viva: a ele se apegam, desesperadamente, o homem que a criou [...], o 

farmacêutico semilouco” e, depois, o padre, por pena, proteção ou simplesmente 

atraído pelo desejo proibido. Tudo naquele lugar pertence ao comprador dos 

pequeninos diamantes, ainda encontrados nas correntezas exauridas da serra, 

pelos pobres moradores daquele vilarejo, dependentes do velho comerciante, que 

é o homem mais rico e poderoso dali. E esse quadro formado aos poucos, é 

conduzido tanto pela claridade que envolve a presença de Mariana, como pela 

escuridão que reveste o padre, a partir de sua batina; oposição que vai ficando 

cada vez mais forte, pautado pela autoridade de Honorato e pela revolta de 

Vitorino No final, tudo volta à antiga rotina, ao conformismo e à estagnação 

habituais. Um ciclo eterno. 

A referência a um vestido branco é feita por Honorato, ainda no seu primeiro 

dialogo com Mariana e logo se descobre que se trata de um vestido de noiva. Ele 

revela esse fato à moça, o que representa a sua prisão definitiva, ao dizer-lhe que 

há um presente para ela, dentro da arca, debaixo de uns papéis. A moça tenta 

transparecer felicidade, mas segura o vestido com desalento; não tem saída, esse 

é, até o momento, o único destino possível para ela. Segundo Câmara Cascudo, 
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há no Brasil uma superstição relativa ao fato de que o noivo ver o vestido da noiva, 

antes do casamento, traz azar para o casal. Nesse caso, o noivo deu o vestido à 

noiva. Esta e várias outras superstições presentes nessa história, formam um 

verdadeiro compêndio de vários aspectos da cultura brasileira. Marcos Silva Graça 

comenta a cena dizendo que Joaquim Pedro tem uma preocupação constante com 

a composição dos planos que percorre todo o filme, utilizando recursos como a 

inserção de mais de um personagem nos planos, sempre criando relações entre os 

espaços e até mesmo com o que está “fora-da-tela‟”. É como se o cineasta 

formasse momentos narrativos nos quais as composições significativas e plásticas, 

reforçassem e enriquecessem a história e diálogos, “criando belos movimentos e 

passagem de planos”. A cena, predominantemente escura, com a hesitação dos 

personagens em levar adiante os diálogos reforça isso e vai ao encontro da técnica 

de Bresson, com a quase ausência de diálogos e exaltação da moldura plástica. 

Como disse Truffaut, o estilo do diretor francês deve muito mais à pintura do que à 

fotografia. Seguindo esse pensamento, observa-se esse cuidado também na 

composição do filme de Joaquim Pedro, que parece optar pelo silêncio que se 

deixa entrecortar pelos incômodos colóquios de sons abafados que não querem 

sair. 

Em meio a toda essa atmosfera fúnebre, que já anuncia a morte do padre 

velho, o clima de estagnação e de tempo ultrapassado fica ainda mais evidente. É 

possível até sentir a frieza das relações e a efemeridade das coisas, simbolizadas 

no provável cheiro de guardado do vestido e no mofo das casas escuras, onde mal 

bate a luz do sol. E essas casas são tão velhas quanto à cidade e seus moradores. 

Joaquim Pedro utiliza nessa obra certos procedimentos que começaram a ser 

bastante usados pelos novos criadores de cinema – em contrapartida à chamada 

“narrativa cinematográfica clássica” – a partir do final da década de 50. Sua 

narrativa é, ao mesmo tempo, propensa a momentos de indefinição, o que se 

assemelha muito à criação dos seus personagens com destinos incertos, que não 

estão claramente fixados, pois a eles é atribuído um ar vago, indefinido como o 

desenrolar da história.  
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É fundamental atentarmos para o comportamento dos atores em O Padre e 

a Moça, menos dramatizados (exceção de Fauzi Arap), mais contidos e unindo 

momentos de vazio a outros de uma complexidade misteriosa, deixando lacunas 

nos diálogos e falando através de som quase inaudível, pouco expressivo, o que 

favorece as questões da história, não resolvidas e com final ambíguo. Esta cena 

em que Mariana conversa com Honorato reproduz todos esses procedimentos 

anteriormente citados, porque todas a intenções dos personagens ficam incertas, 

assim como todas as suas reações. Esse ponto parece ser um ponto de contato 

fundamental do filme com o poema de Drummond, que experimenta a palavra em 

todas as suas possibilidades no papel em branco, tal como faz o diretor de O 

Padre e a Moça, ao testar certas técnicas de interpretação, bem como o registro 

de imagens. O filme em questão revela-se como um grande exercício de estilo para 

seu diretor. 

A cena, que se segue à conversa entre Mariana e seu tutor, é a da missa em 

latim para o enterro de padre Antonio. Honorato e a moça beijam o morto, diante 

dos olhares reprovadores das beatas, sobretudo na em relação a Mariana. Dessa 

vez, ela não veste branco, mas um vestido um pouco mais escuro, nunca 

totalmente negro. E é importante notar que o padre veste uma túnica branca, a 

alva, com uma estola preta, indicando luto. Toda essa vestimenta está sobreposta 

à batina negra. A preocupação plástica do diretor, ao compor a cena repleta de 

contrastes, é levada às últimas conseqüências dos detalhes. 

A simbologia da veste do padre desperta alguma curiosidade. A estola, 

longa faixa de pano que o pároco põe sobre os ombros, para administração dos 

sacramentos e de algumas outras funções, simboliza o poder sacerdotal e lembra a 

corda colocada no pescoço de Jesus Cristo ao levar a cruz. Já a alva, antiga túnica 

romana e grega, é o símbolo da pureza e da inocência, das quais o padre deve 

estar revestido. Lembra também a túnica dos loucos, com que Herodes mandou 

vestir, por zombaria, a Jesus. Talvez esteja aí uma referencia a um dos primeiros 

títulos cogitados para o roteiro – O Doido no Escuro. Em contraste, todas as 

beatas estão vestidas de preto em sinal de luto. 
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Vitorino também entra na igreja. O caixão é fechado e sai, levado por 

Honorato e mais alguns homens. Do local onde o padre é enterrado, dá para ver a 

igreja ao fundo. A oração no enterro também é feita em latim. No funeral, Vitorino, 

muito bêbado, reclama da conformação das pessoas e das coisas que não mudam 

nunca naquele lugar. Andando em volta do caixão, do padre – que tenta dissimular 

qualquer constrangimento – e de todos os presentes, ele fala sobre o morto, até 

ser impedido e arrastado pelos homens a mando de Honorato: “Deus levou nosso 

vigário quando a gente mais precisava dele. Padre Antonio sempre dizia que a 

gente tem que se conformar com a vontade de Deus, mas aqui todo mundo já é 

conformado com tudo. Deus achou que ninguém mais aqui precisava de padre 

Antonio e ele morreu. Ele morreu, mas aqui não pode mudar nada. Padre Antonio 

não deixava mudar nada aqui. Todo mundo aqui é conformado com a vontade de 

Deus e quer as coisas como elas sempre foram. Padre Antonio nunca permitiu 

nenhum abuso aqui”. E, em meio a gritos desesperados para que o soltassem, 

conclui: “Padre Antonio não era nenhum santo, mas nunca tolerou pouca vergonha 

de velho”. 

Depois da morte de padre Antonio, o que ganha destaque é a história de 

Mariana e o padre novo. O movimento de substituição do arcaico pelo moderno dá 

seu primeiro sinal. O conflito está estampado na decadência do lugar e de seus 

moradores, em imagens muito simples. Vitorino, o farmacêutico, está sempre 

bêbado e a reclamar do marasmo e da paralisia do vilarejo, só preocupado em 

olhar obsessivamente para a janela da moça, lá permanecendo horas a fio de 

vigília, no melhor lugar, voltado apenas para aquela vista todos os dias. Honorato, 

além de dono da moça, revela-se dono do lugar e de suas parcas pedras de 

diamante, que inutilmente os moradores procuram para pagar as dívidas do bar e 

do armazém, locais que a ele também pertencem. 

A figura de Mariana é dissonante do resto, e isso atrai tanto os olhares e os 

comentários maldosos das beatas, como os desejos dos homens. Mas ela se 

interessa pelo padre, quer fugir com ele daquela realidade, muito mais morta do 

que viva, devido à total falta de perspectivas. Ele, não se sabe se por pena, 

vocação religiosa ou tentação, a leva para a fuga, que se revela como um triste fim. 



132 

 

 

Fuga na estrada sem chegada, onde os dois se amam, ao vagarem pelo caminho 

incerto, que só os conduz à morte, no destino sem escapatória da gruta incendiada 

pelos fiéis. 

Para compreender o drama do padre, vale a pena retomar um pouco a 

angústia desses homens religiosos na literatura, indivíduos sempre condenados a 

um trágico fim. Começando por Frei Luís de Sousa, é possível acompanhar a 

ficcionalização da trajetória do escritor romântico homônimo. Almeida Garret 

mescla esse texto, definido pelo próprio autor como Drama em Três Atos, a 

outro, A Vingança de Maria de Noronha, de Armando Silva Carvalho, e relata, 

com extrema essência trágica, pela organização relativa à forma e ao tema, apesar 

da simplicidade do enredo, que narra uma “catástrofe” insolúvel, decorrente das 

contradições do coração humano. 

A narrativa gravita em torno de poucos acontecimentos que são, em resumo 

o fato de Madalena de Vilhena e Manuel de Sousa Coutinho casarem-se, 

acreditando que o primeiro marido dela, D. João de Portugal, havia desaparecido. 

Contudo o esposo oficial retorna a casa inesperadamente, disfarçado de romeiro. 

O casal, em desesperada surpresa, busca redimir-se do pecado, voltando para a 

vida eclesiástica. Durante a cerimônia de iniciação, a filha do casal, Maria Noronha, 

adentra a igreja, aflita, morrendo aos pés de seus pais. 

O que chama a atenção é o tom trágico do relato, dadas as forças que não 

oferecem escapatória aos personagens condenados a aceitar os desígnios do 

destino, tal qual o casal do poema de Drummond, protagonistas de uma tragédia 

moderna. Eles precisam se conformar a seu destino trágico. O tema maior é o do 

Homem que, encurralado entre os limites de sua existência, só possui como 

certezas a vida e a morte, permeadas pelo Destino. Uma passagem curiosa é a de 

Madalena (o nome da personagem já é a condensação de um conflito mítico, a 

pecadora bíblica que se arrepende do passado, voltando-se a Deus) no ato l, cena 

Xll, a clamar repetidamente pelo nome de Deus, seguida por Manuel e sua filha no 

coro insistente: 

“Fujamos, fujamos...” 
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Encontramos aqui vários temas que remetam ao poema e ao filme 

analisados nesse estudo. Isso ocorre, da mesma forma, em outras obras, 

como Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano, que traz uma história dos 

tempos em que os godos e árabes lutavam na Península Ibérica. Especialmente o 

drama de um godo é enfatizado, ou seja, o de Eurico, que escolhe o sacerdócio a 

fim de livrar-se do amor impossível por Hermengada. Para curar-se de seu 

tormento, escreve poemas e canções disseminados por toda a parte. 

Pelo tema e pela composição, é um texto que procura inspiração na Idade 

Média e, mais especificamente, nas novelas de cavalaria, desde a atmosfera até a 

sondagem psicológica dos personagens. Da mesma forma, evoca o drama como 

seu ponto forte, característica de Alexandre Herculano, ao descrever a trajetória de 

Eurico, num tom de tragédia, indivíduo misto de santo e guerreiro – dados que 

interessam muito a esse estudo, a fim de buscar a compreensão do drama do 

“padre mineiro”. 

Ainda na literatura portuguesa, mas agora buscando traços que expliquem a 

conduta do “padre sedutor” que rapta uma moça, chegamos ao Crime do Padre 

Amaro, de Eça de Queiros. A trama se passa em Leiria, pequeno vilarejo, 

misterioso e devoto, onde um padre corrupto seduz a inocente Amélia, mantendo-

se protegido pelo confessionário e pela superstição, mesmo diante da morte da 

moça. Grave crítica à sociedade e suas tradições, repleta de preconceito e falsa 

moralidade arcaica. Esse aspecto assemelha-se muito ao padre que amedronta a 

população dos locais mais recônditos do Brasil, que se assombram com a sua 

personagem, fazendo o sinal da cruz: 

“Já não se curvam fiéis 

vendo o réprobo passar 

mas antes dedos em susto 

implantaram a cruz no ar.” 

Mas os crimes desses padres não são denunciados e as convenções 

prevalecem, fortalecendo a moralidade de ocasião: 

“Entre pecado e pecado 
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há muito o que epilogar. 

Que venha o padre sozinho, 

O resto se esfume no ar.” 

A partir dessas obras, fica mais fácil começar a pensar na construção do 

pensamento que tenta desvendar o interior da figura religiosa do sacerdote, como 

afirmação da angústia humana em lidar com a existência divina, envolta em 

mistérios e, por isso, evitada, por constituir algo além da compreensão humana. 

Tal questão ultrapassa as barreiras da literatura brasileira, como somos levados a 

acreditar ao iniciar o estudo de O Padre, a Moça, poema fortemente mineiro e, 

portanto, filmado no norte de Minas Gerais por Joaquim Pedro de Andrade. Só que 

tal crença se revela ingênua ao constatarmos que se trata de um tema universal, 

muito além da figura do padre e da limitação do homem diante da vida e da busca 

da religião como explicação – ou conforto – para tudo que excede o seu 

entendimento. 

Na literatura brasileira, como é de se esperar, a mística do padre aparece 

vigorosa, especialmente devido as nossas tradições, profundamente enraizadas no 

sincretismo religioso. O padre está associado – entre extremos – tanto ao folclore 

mais popular da mula-sem-cabeça, como ao representante de Deus, detentor do 

poder de ministrar os Sagrados Sacramentos da Igreja Católica, na concepção 

cristã. Mas, apesar disso, mantém-se sempre em conflito espiritual com suas 

tendências carnais, e esse instinto é largamente explorado pela literatura, inclusive 

a brasileira, remetendo diretamente a um autor mineiro, Bernardo Guimarães, autor 

de O Seminarista. 

Nesse romance, acompanhamos o drama de Eugênio e Margarida, que são 

amigos desde a infância, passada no sertão mineiro, descobrindo-se apaixonados 

tempos depois. O rapaz é obrigado pelo pai a ir para um seminário, o que o leva a 

dilacerar-se, emparedado entre o amor e a religiosidade, embora acabe dedicando-

se ao sacerdócio. No entanto, ao voltar para sua casa, para celebrar sua primeira 

missa na cidade natal, reencontra a moça alvo de sua antiga paixão, que é 

reacendida e o leva a quebrar o voto de castidade. Entretanto, Margarida morre, 
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enlouquecendo o herói de desespero, devido ao amor e à enorme ferida na 

consciência assombrada pela moralidade. Tal enredo desvenda, apesar do 

contexto demasiadamente romântico e previsível, enorme crítica à sociedade 

patriarcal mineira. Nesse aspecto, é óbvia a identificação com a angustia e o 

questionamento que cercam, tanto a escrita drummondiana, como a cinematografia 

de Joaquim Pedro, sobretudo o filme em questão – para não nos alargarmos a 

outros exemplos de obras desse autor, com a mesma preocupação de denúncia e 

de decifração da formação da mentalidade brasileira. 

Por fim, antes de retornar ao filme, é importante ressaltar também O 

Missionário, de Inglês de Sousa. A obra propõe novamente o embate entre a 

sublime vocação sacerdotal e o instinto sexual mais terreno. A sensual Clarinha 

seduz a frágil inocência de Padre Antonio Morais. Ele é um forasteiro que chega a 

Silves, vilarejo paraense, próximo a floresta amazônica. A vila é plena de 

curiosidade e se empenha em criar fofocas que giram em torno dele. Quando 

decide adentrar a selva para catequizar, adoece e chega dessa maneira ao sítio de 

João Pimenta, avô de Clarinha. Esta moça socorre o jovem devoto, restituindo-lhe 

a saúde e o desejo encoberto pela batina até o momento. A moça é muito livre e 

aberta ao mundo, imoral segundo os padrões religiosos, o que os leva à tentação 

sexual. Isso já daria material suficiente para comentar possíveis influências da obra 

de Joaquim Pedro, tanto no nome do padre doente, que se apaixona pela moça, 

irradiante de beleza e sensualidade num vilarejo esquecido, repleto de 

mexeriqueiros atentos à vida do padre que vem de longe. Ocorre como que uma 

fusão entre padre Antonio e o padre jovem. No entanto, o que mais chama atenção 

é a semelhança de tema com o poema de Drummond, que mostra a natureza da 

selva envolvendo e celebrando os amantes; e, assim, retornamos novamente ao 

filme, que põe em evidencia essa mesma “natureza em bodas” e os instintos mais 

selvagens da mulher vencendo a resistência do jovem prelado. Em O 

Missionário, no entanto, quando Antonio regressa a Silves, é recebido como 

legitimo santo, o que vai ao encontro do tratamento desse tema pelo poeta, ao 

definir as nuances pertinentes à personalidade de seu padre, que, segundo 

Joaquim Pedro, comporta-se como “garanhão de Deus” em meio ao sensualismo 

da paisagem. 
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Para explicar a queda final do personagem, Inglês de Sousa faz um longo 

retrospecto da vida de padre Antonio Morais, repassando a infância, o seminário, a 

severa disciplina, a repressão da sexualidade na adolescência. Tudo funciona para 

justificar a conduta do padre. Quando o personagem retorna a Silves, o autor, 

ainda à maneira dos naturalistas, extrai a moralidade dos fatos, acomodando-o à 

nova situação. Isso lembra o recurso utilizado por Drummond, no trecho em que 

descreve o ato de amor do casal fugitivo, que traz à tona uma vida repleta de 

hesitações em espaços indefinidos: 

Espaço sombra espaço infância espaço 

E difusa nos dois a prima virgindade, 

Oclusa graça. 

Não se pode afirmar o que influenciou e o que, de fato, dialoga com o filme 

ou com o poema aqui analisados, mas o levantamento de certas questões sugere a 

superação da simples e imediata conclusão de que o conceito de adaptação 

resolve tudo, ao tratarmos de uma transposição cinematográfica de uma obra 

literária, conforme veremos a seguir. E, ao mesmo tempo, é evocado um olhar 

muito mais atento às especificidades de cada obra. 

No momento da fuga é o ápice do filme e, antes, Mariana, apreensiva, 

pergunta ao padre para onde eles vão, sendo que o que realmente importa é saber 

se o jovem padre vai continuar com ela ao chegarem neste novo lugar. “Lá o 

senhor vai ficar comigo?” Ele se afasta o tempo todo, não arrisca encará-la. “Lá, 

você não vai mais ter medo, não vai precisar de mim”. Insistindo em tentar uma 

aproximação, Mariana fica perto do padre, que está virado para a parede, sendo 

sua sombra ao inverso, pois está de camisola branca, e capta toda a claridade do 

quarto. “Eu não quero ir para Diamantina, quero ir para onde o senhor for, quero 

ficar com o senhor”. O padre tenta voltar-se para ela, num gesto sutil, mas é 

contido mais uma vez. “Mariana, eu não posso ficar com você”. 

A tensão sexual é visível. Apesar da naturalidade de movimentos de 

Mariana, sua ambiguidade é crescente. Mas é possível perceber a perturbação 

causada no padre pela presença da moça, justamente porque ela parece não ter 
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uma noção do limite entre o que é certo ou errado, de acordo com as convenções 

sociais. A naturalidade de seus gestos parece estar acima dos pecados 

intencionais. É disso que o padre tenta fugir, da tentação que se oferece como uma 

ação isenta de qualquer maldade. Mariana transita entre a santidade e a 

sensualidade de forma impressionante. No instante em que sabe que o padre não 

está disposto a ficar com ela, diz que não vai e, então, ele se volta para ela, 

dizendo não poder com ela, diz que não vai e, então, ele se volta para ela, dizendo 

não poder deixá-la ali sozinha. O seu rosto está imerso em sombras, e o padre se 

vira para a parede novamente, tentando fugir dos seus impulsos, ou tentando 

acreditar que só tinha a intenção de ajudá-la e não de satisfazer seus desejos, 

transformados em sentimentos capazes de sufocá-lo e contrariá-lo com mais força 

a cada momento que passa. Com uma expressão hesitante e confusa, Mariana 

abre lentamente o armário. O padre permanece de costas. E a cena é cortada 

diretamente para a fuga de Mariana em direção à rua. Correndo, ela ainda olha 

para trás e o chama: “Vem”. A câmera se desloca, colocando-se num plano que 

capta Mariana vindo em sua direção, com uma luminosidade focada em sua 

imagem, que a destaca da rua escura. O padre continua parado à porta, está tão 

escuro que quase não é possível vê-lo. Caminha lentamente, e Mariana corre sem 

saber muito bem qual direção tomar. Até que ela pega sua mão, arrastando-o dali 

bem depressa. Latidos de cães anunciam que o casal fugitivo se perde em meio ao 

silêncio da noite. Na primeira e única cena de intenso movimento no filme, o casal 

é visto correndo de mãos dadas, com a moça, pela primeira vez à frente do padre, 

conduzindo-o. 

A cena seguinte mostra a estrada imensa, numa claridade que se contrapõe 

fortemente à escuridão anterior. É possível ouvir apenas o som sombrio de um 

pássaro. Agouro? Num quase deserto, eles caminham. O padre volta à frente, 

mantendo-se de costas para Mariana. Ela está vestida de branco. Os personagens 

são exibidos sempre de costas nessa caminhada. E a câmera privilegia a beleza 

de Mariana, valorizando o detalhe da luz que destaca seu colo e ilumina o seu 

rosto. Ela observa o padre, que caminha determinadamente, olhando para baixo, 

não para a estrada adiante. Mariana caminha tranqüila, chega quase a sorrir. “Por 
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que o senhor não olha pra mim?” E essa parte está muito próxima do poema de 

Drummond: “Padre, fala!” 

O padre levanta um pouco a cabeça, despertando dos pensamentos nos 

quais estava imerso. “Tem medo?” Só Mariana fala, tentando se infiltrar nos 

pensamentos do padre. O semblante dele, sério, continua inalterado, não 

demonstrando nenhuma outra atitude, além de preocupação. A moça, nesse 

momento, torna-se quase seu duplo ao contrário. Uma sombra branca, tranqüila. 

Levando uma flor do campo nas mãos e com um sorriso esboçado no rosto, só 

observando o caminhante adiante dela. 

Livre de qualquer pudor, ela inicia um jogo de sedução. “O senhor acha que 

eu sou bonita?” Uma imagem panorâmica do lugar, localiza dois corpos, um branco 

e outro negro, na estrada. É possível ver também a silhueta de alguém em meio à 

serra, observando-os. Olhar detalhista do diretor. O padre hesita, anda e pára. 

Mariana quase imita seus gestos imediatamente atrás dele, comportando-se 

realmente como uma sombra. Até que ela anda novamente em sua direção, 

enquanto ele está parado, e continua a sua provocação num leve tom de deboche. 

“Teve medo, com certeza. Eles dizem que mulher de padre vira assombração, 

mula-sem-cabeça”. Sempre rindo e olhando para ele, que está cada vez mais 

compenetrado em seus pensamentos, tentando fugir da tentação que o segue e 

persegue, como uma paródia da tentação de Cristo no deserto. E, realmente, 

adiante, Mariana fala sobre o mundo que se oferece a ele, é só querer, é só tirar a 

batina, negar a barreira que os separa, o símbolo mais poderoso da renúncia ao 

mundo e seus prazeres. A figura de Mariana é uma das mais enigmáticas do filme, 

talvez porque ela tente o padre ao mesmo tempo que é ingênuo o seu convite, 

fator, portanto, de salvação e perdição. 

Conforme o casal vai caminhando, os cantos de pássaro evidenciam a 

solidão e o abandono do lugar silencioso, em meio à vegetação serrana. Até uma 

cidade fantasma surge no meio da estrada, mantendo o clima sombrio do filme. O 

padre pára em frente a uma igreja. Em vão procura alguém naquele local. Mariana 

caminha lentamente, descalça, com alegre suavidade, até molhar os pés no riacho. 

Ao contrário, o padre olha desesperado ao redor. “Não tem ninguém?” Voltam a 
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caminhar, com ele sempre à frente da moça, guiando-a. Mas ela sabe que o 

caminho não tem um destino certo e, angustiada, insiste: “Por que o senhor não 

fala comigo?” E, parando de segui-lo, continua: “Por que o senhor não olha para 

mim?” O padre também pára e, lentamente, olha para trás. A câmera se aproxima 

muito de seu rosto, que está escuro. Ele está de costas para o sol e com uma 

expressão que mistura incerteza e medo, dissimulados pela aparência muito séria, 

mantida com esforço, ao pronunciar vagarosamente algumas palavras que saem 

abafadas e secas: “Eu estou olhando para você, eu estou olhando e não sinto 

nada, só raiva, vontade de te bater na boca até você ficar quieta, calada. Você fica 

aí, fica aí ou volta, se quiser. Eu vou embora”. 

Um close do perfil do rosto angustiado de Mariana e seu impulso de correr 

para a direção oposta à estrada muda para uma aproximação do rosto do padre, 

que se volta na direção da moça, arrependido. Corporalmente, sua indecisão é 

nítida. Ele vacila, num quase imperceptível movimento lateral da cabeça, 

acompanhado por uma voz que mal sai, tímida e baixa.”Mariana”. Resiste um 

pouco mais, até que consegue pronunciar de maneira audível o nome da moça e, 

ainda assim, não é o suficiente. Olha para baixo e, incrédulo de seus próprios 

valores, caminha indeciso na direção dela, que corre. Exausta, ela pára, voltando 

seu olhar novamente para ele. E cai, ajoelhada, obedecendo aos limites do seu 

corpo e aos desejos nele presentes. Calmamente, o padre se aproxima. O espelho 

invertido de ações e cores é ainda mais nítido. A moça de branco ajoelhada de 

frente e o padre de costas, de preto, e em pé. “Mariana, vem, vem comigo.” 

Olhando para baixo, sem encará-lo: “O senhor vai separar de mim, sem o senhor, 

não tenho ninguém, não tenho nada”. O diálogo que se inicia é angustiante, devido 

à tensão crescente desenvolvida pelo conflito interior do padre e pelos tristes 

sentimentos de abandono e medo dentro da moça. Cabisbaixo e evitando 

encontrar o olhar de Mariana, o padre reafirma seu discurso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Amanhã, mais nenhum mistério 

Acima do ilusório 
O astro-rei vai brilhar 

Amanhã, a luminosidade, 
Alheia a qualquer vontade 

Há de imperar 
  

Guilherme Arantes - Amanhã 

Esta dissertação ateve-se ao processo de fazer um estudo comparativo do 

poema O Padre, a Moça, de Carlos Drummond de Andrade com o filme O Padre e 

a Moça, roteiro e direção de Joaquim Pedro de Andrade. Para chegar a esse 

processo de comparação entre as duas obras (linguagem verbal e linguagem 

audiovisual), primeiramente fez-se necessário recuperar, mesmo que 

sumariamente, a tradição do gênero lírico narrativo e o conceito de lírica moderna 

para mostrar as características literárias que marcaram a renovação da poética e 

do cinema novo brasileiro, em especial, a poesia de Carlos Drummond de Andrade 

e o cinema novo de Joaquim Pedro de Andrade. 

A delimitação do corpus foi realizada a partir de elementos estruturais da 

poesia e da linguagem cinematográfica, fazendo um percurso que envolveu o 

poema e o filme. No poema, identificamos o estilo poético de Carlos Drummond de 

Andrade. No filme, identificamos o estilo estético cinematográfico de Joaquim 

Pedro de Andrade. 

À primeira vista parece que o filme O Padre e a Moça e o poema O Padre, a 

Moça são obras que se equivalem. Tem-se a impressão de que aquela história 

fragmentada, dispersiva e caótica, feita de palavras, é semelhante àquela que 

chega até o espectador por meio de uma sequência de imagens organizadas 

linearmente. Porém, quando se comparam os dados obtidos na abordagem das 

duas obras notam-se muitas diferenças. A começar exatamente pelo processo de 

figurativização. 
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No filme o procedimento de figurativização é completamente diferente 

daquele utilizado no poema. A grande diferença está no plano de expressão: no 

poema ele é realizado por meio de palavras, enquanto que na obra audiovisual, 

ocorre por meio de múltiplas linguagens. Deste modo, no filme, o efeito de 

realidade é mais intenso e, como texto figurativo, seu caráter de simulacro do 

mundo é também mais acentuado. Talvez seja por isso que no poema o que se 

ressalta mais é o aspecto semântico (antíteses, metáforas, sinestesias). 

 Quanto à espacialização, o filme guarda muitos pontos de semelhança com 

o poema. Até porque os espaços urbanos mencionados por Drummond, embora 

ainda existam em Minas Gerais – como é o caso da região de Diamantina e São 

Gonçalo das Pedras – acabram sendo reproduzidos em estúdios ou em locações 

semelhantes. 

 Mesmo que em alguns momentos o filme tenha apresentado algumas 

falhas, O Padre e a Moça consegue se distanciar “do relativo espontaneismo 

libertário que muitos filmes do movimento (cinema novo) adotaram como estilema 

(RAMOS, 2006. p. 38). Apesar de o filme ser a primeira adaptação realizada pelo 

cineasta, já se pode perceber aqui alguns traços de estilo desse diretor: a 

preocupação com mise-en-scène, com a fotografia, com a composição interna dos 

quadros e com a temática da morte e do conflito sofrido pelos personagens. A ideia 

de conflito vivido pelos personagens é uma característica que Joaquim Pedro 

explora não apenas em O Padre e a Moça, mas também em outras adaptações. 

Por exemplo, em Macunaíma, há um conflito político e moral do personagem com 

o seu contexto; em Os Inconfidentes, os personagens enfrentam conflitos diante 

dos acontecimentos políticos e históricos que desencadearam a Inconfidência; em 

Guerra Conjugal, nas diversas narrativas que se desenvolvem dentro do filme, os 

personagens vivem conflitos familiares, morais e amorosos. A temática da morte, 

presente no fim de O Padre e a Moça, encontra-se presente também em 

Macunaíma, Os Inconfidentes e em Guerra Conjugal. 

 Outro fator do filme que destaca um traço de Joaquim Pedro é a 

preocupação com a direção dos personagens e a composição do quadro. Tanto em 

Os Inconfidentes como em O Padre e a Moça, a marcação na atuação dos atores 
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dentro do quadro está presente. Em Os Inconfidentes, os personagens atuam e 

falam como se estivessem diante de uma platéia de teatro, com um olhar fixo e 

marcado. E essa marcação do olhar, uma das características da representação 

teatral, também é claramente percebida em O Padre e a Moça, sobretudo na 

atuação de Paulo José (o padre no filme) Além disso, O Padre e a Moça, junto aos 

documentários anteriores a ele, representa o término da fase poética do cineasta, 

pois, depois, ele rompe com o lirismo e configura um novo estilo de fazer cinema. É 

aí que surge Macunaíma. Este foi a segunda adaptação do diretor. Segundo 

Bentes (1996), esse filme, é considerado pela crítica a adaptação mais 

transgressora de Joaquim Pedro. Esse trabalho de recriação tão nítido em 

Macunaíma, já pode ser percebido na primeira adaptação dele. Em O Padre e a 

Moça, subverteu a ordem da narrativa, inseriu novos elementos, eliminou e 

manteve aspectos da obra de partida. Tendo em vista a constituição da obra desse 

diretor, pode-se dizer que ele construiu sua filmografia mesclando diversos 

gêneros, reconstruindo e dando nova significação às obras a que se propôs 

adaptar, construindo um universo fílmico, ora coeso, ora cheio de rupturas, mas 

sempre reinventando e dialogando com outras artes. 

 Como percebido, houve uma grande variação na fonte das personagens – 

ora reduzidas, ora acrescidas –, entretanto, as situações apresentadas no poema e 

as características das personagens literárias estavam, em sua maioria, presentes 

na obra cinematográfica. Observamos que o poema apresenta apenas as 

personagens protagonistas: o padre e a moça. Já no filme há acréscimo de 

personagens: Honorato, Vitorino, Padre Antônio, Beata e a população da cidade. 

Como se pode perceber, o principal núcleo se manteve presente na obra 

cinematográfica, reunido e representado por apenas duas personagens no poema. 

O filme apresenta personagens significativas como Honorato, Vitorino e a Beata, 

uma decisão benéfica para ambas as obras, pois houve a manutenção dos 

principais temas abordados na obra literária, fazendo com que esta adaptação se 

tornasse não apenas mais uma maneira de contar aquelas histórias em um suporte 

diferente, mas também um meio que possibilita a chegada destas histórias a outro 

público.  
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Enfim, é possível concluir que o filme O Padre e a Moça é uma obra 

original, a confirmar o que diz o roteirista: cada obra adaptada não é a original, e 

sim um novo original. Isso ocorre porque há diferenças de intenções na produção 

de cada obra. O poema O Padre, a Moça é o resultado do empenho de um sujeito 

comprometido com a história, pela maneira como narra e pelas escolhas que faz 

no momento de escrever seu poema. O filme, por outro lado, reflete o empenho de 

uma equipe, diretor, roteirista, diretor de arte, figurinistas, entre outros, disposta a 

elaborar uma obra que, além do compromisso com a busca de algumas fidelidades 

com a obra literária, está comprometido com o veículo em que o filme será exibido. 

São outras intenções. E são outras linguagens, outros suportes e outros 

ritmos. E (por que não?) outras expectativas. Por isso, há que se superar o conflito 

que frequentemente se vê entre escritores e adaptadores, concordando-se com 

Iñigo Marzábal que, em seu artigo Cine y Literatura: de la apropiación al 

dialogo, propõe que se vá além de uma busca de filiação, de uma investigação de 

origens, pois o que existe é uma “posiblidad de encarar la adaptación como diálogo 

entre textos” (MARZÁBAL, 2000, p.347). 

Por outro lado, por meio da fala, da escrita, do canto ou da imagem, sempre 

se pode contar histórias. História e mais história para aumentar o diálogo. Que é 

disso que o ser humano também se nutre.  
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Anexo 1 - Ficha Técnica  

 

O Padre e aMoça (1966) 

Rio de janeiro, RJ 

Ficção, 35mm., 91 min., b&p 

Produção: Joaquim Pedro de Andrade e Luiz Carlos Barreto  

Roteiro e direção: Joaquim Pedro de Andrade, “sugerido” pelo poema “O Padre, a 

Moça”, de Carlos Drummond de Andrade 

Assistência de direção: Eduardo Escorel 

Direção de produção: Raymundo Higino 

Assistência de produção: Flávio Werneck e Geraldo Veloso 

Montagem: Eduardo Escorel e Joaquim Pedro de Andrade 

Continuidade: Carlos Alberto Prates 

Fotografia, câmera e cenografia: Mário Carneiro  

Assistência de fotografia: Fernando Duarte 

Música: Carlos Lyra, executada pelo Quinteto Villa-Lobos 

Direção musical: Guerra Peixe 

Elenco: Helena Ignez, Paulo José, Mário Lago, Fauzi Arap, Rosa Sandrini e 

moradores de São Gonçalo do Rio das Pedras 

Filmado em São Gonçalo do Rio das Pedras, Serra do Espinhaço e Gruta de 

Maquiné 
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“Agradecemos a colaboração do Governo do Estado de Minas Gerais”  

Financiamento: CAIC (Comissão de Axílio à Industria Cinematográfica), BEG 

(Banco do Estado da Guanabara), BNMG(Banco Nacional de Minas Gerais) 

Prêmios: melhor direção, fotografia e atriz no Festival de Teresópolis, março de 

1966. Melhor atriz e fotografia no Festival de Brasília, 1966. Prêmio INC de melhor 

autor de partitura musical (Carlos Lyra). Melhor argumento, ator (Paulo José) e 

trilha sonora na premiação de O Estado de S. Paulo, 1966. Prêmio de Qualidade 

CAIC, Rio de Janeiro, 1965. Prêmio de Qualidade do Instituto Nacional de Cinema, 

1966.  

Estréia em circuito comercial: Rio de Janeiro, 28 de março de 1966. 
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Anexo 2 – Atores, Atrizes e Personagens 

 

Paulo José ___________________Padre Antônio 

Helena Ignêz__________________Mariana 

Fauzi Arap____________________Honorato  

Mario Lago____________________Vitorino 

Rosa Sandrini__________________Beata 
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Anexo 3 - Cenas do Filme 

 

Imagem captada do site <http://lituraterre.com/2011/05/24/padre-moca/>. Acesso em 20/02/2011 
 
 

 

Imagem captada do site <http://panchoufpe.blogspot.com/2010/04/moca-e-o-padre-por-roger-
bravo.html>. Acesso em 20/02/2011. 
 

http://lituraterre.com/2011/05/24/padre-moca/
http://panchoufpe.blogspot.com/2010/04/moca-e-o-padre-por-roger-bravo.html
http://panchoufpe.blogspot.com/2010/04/moca-e-o-padre-por-roger-bravo.html
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Imagem captada do site <http://pt.wikipedia.org/wiki/Helena_Ignez>. Acesso em 20/02/2011 
 
 

 

Imagem captada do site <http://chiphazard.blogspot.com/2008_04_01_archive.html>. Acesso em 
20/02/2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Helena_Ignez
http://chiphazard.blogspot.com/2008_04_01_archive.html
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Imagem captada do site <http://enquantoeunao.blogspot.com/2009_08_01_archive.html>. Acesso 
em 20/02/2011. 
 
 

 

http://enquantoeunao.blogspot.com/2009_08_01_archive.html
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Anexo 4 - Pôster de Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

Imagem captada do site <http://www.vidaslusofonas.pt/index.htm>. Acesso 20/05/2011 

http://www.vidaslusofonas.pt/index.htm
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Anexo 5 – Pôster de Joaquim Pedro de Andrade 

 

 

 

Imagem captada de <http://cinema-brazuca.blogspot.com/2010/04/amor-de-leproso-joaquim-pedro-
aos.html>. Acesso em 20/05/2011. 

http://cinema-brazuca.blogspot.com/2010/04/amor-de-leproso-joaquim-pedro-aos.html
http://cinema-brazuca.blogspot.com/2010/04/amor-de-leproso-joaquim-pedro-aos.html
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Anexo 6 – Poema: O Padre, a Moça de Carlos Drummond de Andrade  

 

  

1 

1 O padre furtou a moça, fugiu 

2 Pedras caem no padre, deslizam 

3 A moça grudou no padre, vira sombra, 

4 aragem matinal soprando no padre. 

5 Ninguém prende aqueles dois, 

6 aquele um 

7 Negro amor de rendas brancas. 

8 Lá vai o padre, 

9 atravessa o Piauí, lá vai o padre, 

10 bispos correm atrás, lá vai o padre, 

11 lá vai o padre, lá vai o padre, lá vai o padre, 

12  diabo em forma de gente, sagrado. 

 

13  Na capela ficou a ausência do padre 

14  e celebra a missa dentro do arcaz. 

15  Longe o padre vai celebrando vai cantando 

16  todo o amor é o amor e ninguém sabe 

17  onde Deus acaba e recomeça. 

 

2       

18 Forças volantes atacam o padre, quem disse 

19 que exércitos vencem o padre? Patrulhas 

20  rendem-se. 

21  O helicóptero 

22  desenha no ar o triângulo santíssimo, 

23  o padre recebe bênçãos animais, ternos relâmpagos 
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24  douram a face da moça. 

25  E no alto da serra 

26  o padre 

27  entre as cordas da chuva 

28  o padre 

29 no arcanjo da moça 

30  o padre. 

 

31  Vamos cercá-los, gente, em Goiás. 

32  Quem sabe se em Pernambuco? 

33  Desceu o Tocantins, foi visto em Macapá Corumbá Jaraguá Pelotas 

34  em pé no caminho da BR 15 com seu rosário 

35  na mão 

36 lá vai o padre 

37 lá vai   

38 e a moça vai dentro dele, é reza de padre. 

39  Ai que não podemos 

40 contra vossos poderes 

41  guerrear 

42 ai que não ousamos 

43  contra vossos mistérios 

44  debater 

45 ai que de todo não sentimos 

46  contra vosso pecado 

47  o fecundo terror da religião. 

 

48  Perdoai-nos, padre, porque vos perseguimos. 

 

3 

49 E o padre não perdoa: lá vai 

50  levando o Cristo e o Crime no alforje 
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51  e deixa marcas de sola de poeira. 

52  Chagas se fecham, tocando-as, 

53  filhos resultam de ventre estéril 

54  mudos e árvores falam 

55  tudo é testemunho 

56  Só um anjo de asas secas, voando de Crateús, 

57  senta-se à beira-estrada e chora 

58  porque Deus tomou o partido do padre. 

 

59  Em cem léguas de sertão 

60  é tudo estalar de joelhos 

61 no chão 

62 é tudo implorar ao padre 

63 que não leve outras meninas 

64  para seu negro destino 

65  ou que as leve tão de leve 

66 que ninguém lhes sinta falta, 

67 amortalhadas, dispersas 

68 na escureza da batina. 

 

69 Quem tem sua filha moça 

70  padece muito vexame; 

71 contempla-se numa poça 

72 de fel em cerca de arame. 

 

73  Mas foi Deus quem mandou? 

74 Anhos imolados 

75 não por sete alvas espadas 

76 mas por um dardo do céu: 

77  que se libere esta presa 

78  à sublime natureza 
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79 de Deus com fome de moça. 

80  Padre, levai nossas filhas! 

 

81 O vosso amor, padre, queima 

82  como fogo de coivara 

83  não saberia queimar. 

84  E o padre sem se render 

85  Ao ofertório das virgens, 

86  Lá vai, coisa preta no ar. 

 

87  Onde pousa o padre 

88  é Amor-de-Padre 

89  onde bebe o padre 

90  é Beijo-de-Padre 

91  onde dorme o padre 

92  é Noite-de-Padre 

93  mil lugares-padre 

94  ungem o Brasil 

95  mapa vela acesa. 

 

4 

96 Mas o padre entristece. Tudo engoiva 

97 em redor. Não, Deus é astúcia, 

98 e para maior pena, maior pompa. 

99 Deus é espinho. E está fincado 

100 no ponto mais suave deste amor. 

 

101 Se toda a natureza vem a bodas, 

102 e os homens se prosternam, 

103 e a lei perde o sumo, o padre sabe 

104 o que não sabemos nunca, o padre esgota 
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105 o amor humano. 

 

106 A moça beija a febre de seu rosto. 

107 há um gládio brilhando na alta nuvem 

108 que eram só carneirinhos há um instante. 

109 – Padre, me roubaste a donzelice 

110 ou fui eu que te dei, o que era dável? 

111 Não fui eu quem te amei como se ama 

112 aquilo que é sublime e vem trazer-me, 

113 rendido, 

114o que eu não merecia mas amava? 

115 Padre, sou teu pecado, tua angústia? 

116 Tua alma se escraviza à tua escrava? 

117 És meu prisioneiro, estás fechado 

118 em meu cofre de gozo e de extermínio, 

119 e queres libertar-te? Padre, fala! 

120 Ou antes, cala. Padre, não me digas 

121 que no teu peito amor guerreira amor, 

122 e que não escolheste para sempre. 

 

5 

123 Que repórteres são esses 

124 entrevistando um silêncio? 

125 O Correio, Globo, Estado 

126 Manchete, France-Presse, telef 

127 otografando o invisível? 

128 Quem alça 

129  cabeça pensa 

130 e nas pupilas rastreia 

131 Uma luz de danação 

132 uma luz fosforescente 
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133 responde não? 

134 Quem roga ao padre que pose 

135 e o padre posa e não sente 

136 que está posando 

137 entre secas oliveiras 

138 de um jardim onde não chega 

139 o retintim deste mundo? 

140 E que vale uma entrevista 

141 se o que não alcança a vista 

142 nem a razão apreende 

143 é a verdadeira notícia? 
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144 É a meia-treva, e o Príncipe baixando 

145 entre cactos 

146 sem mover palavra fita o padre 

147 na menina-dos-olhos ensombrada. 

148 A um breve clarear, 

149 o Príncipe, em toda sua púrpura 

150 como só merecem defrontá-lo 

151 os que ousam um dia. Os dois se medem 

152 na paisagem de couro e ossos 

153 estudando -se. 

154 O que um não diz outro pressente. 

155 Nem desafio nem malícia 

156 nem arrogância ou medo encouraçado: 

157 o surdo entendimento dos poderes. 

 

158 O padre já não pode ser tentado. 
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159 Há um solene torpor no tempo morto, 

160 e, para além do pecado, 

161 uma zona em que o ato é duramente 

162 ato. 

163 Em toda a sua púrpura 

164 o Príncipe desintegra-se no ar. 

 

7 

165 Quando lhe falta o demônio 

166 e Deus não o socorre; 

167 quando o homem é apenas homem 

168 por si mesmo limitado, 

169 em si mesmo refletido; 

170 e flutua 

171 vazio de julgamento 

172 no espaço sem raízes; 

173 e perde o eco de seu passado, 

174 a campainha de seu presente, 

175 a semente de seu futuro; 

176 quando está propriamente nu: 

177 e o jogo, feito 

178 até a última cartada da última jogada. 

179 Quando. Quando. 

180 Quando. 

 

8 

181 Ao relento, no sílex da noite, 

182 os corpos entrançados transfundidos 

183 sorvem o mesmo sono de raízes 

184 e é como se de sempre se soubessem 

185 uma unidade errante a convocar-se 
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186 e a diluir-se mudamente,  

187 Espaço, sombra espaço infância espaço 

188 E difusa nos dois a prima virgindade, 

189 Oclusa graça. 

 

190 Mas de rompante a mão do padre sente 

191 o vazio do ar onde boiava 

192 a confiada morna ondulação. 

193 A moça, madrugada, não existe. 

194 O padre agarra a ausência e eis que um soluço 

195 humano, desumano e longiperto 

196 trespassa a noitidão a céu aberto 

197 A chama galopante vai cobrindo 

198 um tinido de freios mastigados 

199 e de patas ferreadas, 

200 e em sete freguesias 

201 passa e repassa a grande mula aflita. 

 

202 Urro 

203 de fera 

204 fúria 

205 de burrinha 

206 grito 

207 de remorso 

208 choro de criança? 

 

209 Por que Deus se diverte castigando? 

210 Por que degrada o amor sem destruí-lo? 

211 e a cabeça da mula sem cabeça 

212 ainda é o rosto de amor, onde em sigilo 

213 a ternura defesa vai flutuando? 
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214 Um rosto de besta 

215entre as ciências do padre 

216 entre as poderosas rezas do padre 

217 nenhuma para resgatá-lo. 

218 Resta deitar a febre na pedra 

219 e aguardar 

220 o terceiro canto do galo. 

 

221 No barro vermelho da alva 

222 a mão descobre 

213 o dormir de moça misturado 

224 ao dormir de padre. 
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225 E já sem rumo prosseguem 

226 na descrença de pousar, 

227 clandestinos de navio 

228 que deitou âncora no ar. 

 

229 Já não se curvam fiéis 

230 vendo réprobo passar, 

231 mas antes dedos em sustos 

232 implantam a cruz no ar. 

233 A moça, o padre se fartam 

234 da própria gula de amar. 

235 O amor se vinga, consome-os, 

236 laranja cortada no ar. 

 

237 Ao fim da rota poeirenta 

238 ouve-se a igreja cantar. 

239 Mas cerraram-se-lhe as portas 
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240 e o sino entristece no ar. 

 

 

241 O senhor bispo, chamado 

242 com voz rouca de implorar, 

243 trancou-se na sua Roma 

244 de rocha, castelo de ar. 

 

245 Entre pecado e pecado 

246 há muito de epilogar. 

247 Que venha o padre sozinho, 

248 o resto se esfume no ar. 

 

249 Padre e moça de tão juntos 

250 não sabem se separar. 

251 Passa o tempo no destinguo 

252 entre duas nuvens no ar. 

 

10 

253 E de tanto fugir já fogem não dos outros 

254 mas de sua mesma fuga a distraí-los. 

255 Para mais longe, aonde não chegue 

256 a ambição de chegar: 

257 área vazia 

258 no espaço vazio 

259 sem uma linha 

260 uma coroa 

261 um D. 

 

262 A gruta é grande 

263 e chama por todos os ecos 
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264 organizados. 

 

265 A gruta nem é negra 

266 de tantos negrumes que se fundem 

267 nos ângulos agudos: 

268 a gruta é branca, e chama. 

 

269 Entram curvos, como numa igreja 

270 feita para fiéis ajoelhados. 

271 Entram baixos 

272 terreais 

273 na posição dos mortos, quase. 

274 A gruta é funda 

275 a gruta é mais extensa do que a gruta 

276 o padre sente a gruta e a gruta invade 

277 a moça 

278 a gruta se esparrama 

279 sobre o musgo, o calcário, o úmido medo 

280 à maneira católica do sono. 

 

281 Primas de luz primeira despertando 

282 de uma dobra qualquer de rocha mansa. 

283 Cantar angélico subindo 

284 em meio a cega fauna cavernícola 

285 e dizendo de céus mais que cristãos 

286 sobre o musgo, o calcário, o úmido medo 

287 da condição vivente. 

 

288 Que coros tão ardentes se desatam 

289 em feixes de inefável claridade? 

290 Que perdão mais solene se humaniza 

291 e chega à provação e paira em benção? 
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292 Que festiva paixão lança seu carro 

293 de ouro e glória imperial para levá-los 

294 à presença de Deus feita sorriso? 

295 Que fumo de suave sacrifício 

296 lhes afaga as narinas? 

297 Que santidade súbita lhes corta 

298 a respiração, com visitá-los? 

299 Que esvair-se de males, que desfal 

300 ecimentos teresinos? 

301 que sensação de vida triunfante 

302 no empalidecer de humano sopro contingente? 

 

303 Fora 

304 ao crepitar da lenha pura 

305 e medindo das chamas o declínio, 

306 eis que perseguidores se perseguiam. 
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