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PLANO DE TRABALHO PARA O BOLSISTA 

REMINISCÊNCIAS DA TEORIA DE JERZY GROTOWSKI SOBRE OS

FILMES SEM ESSA ARANHA, DE ROGÉRIO SGANZERLA, CUIDADO

MADAME, DE JÚLIO BRESSANE 
Camila Cattai de Moraes

Descrição Resumida do Projeto
Essa pesquisa  tem como objetivo  estudar  o  diálogo entre  a obra de

Jerzy Grotowski e as obras produzidos na Belair Filmes, produtora criada por

Júlio Bressane e Rogério Sgarzerla em 1970.
Grotowski nasceu em 1933 na Polônia, foi diretor e teatrólogo fundador

do  Teatro-Laboratório  e  criador  do  conceito  de Teatro  Pobre,  que  exerceu

grande influência sobre as artes de vanguarda do século XX.
A partir da reflexão acerca da obra de Grotowski, esse estudo se propõe

a  analisar  o  filme  Sem  Essa  Aranha  (1970,  98  min),  do  diretor  Rogério

Sganzerla, nome importante quando de trata de arte de vanguarda no Brasil.

Cineasta autor do filme O Bandido da Luz Vermelha e importante representante

do cinema marginal, intensificou a rebeldia estética de seus filmes após o ápice

da ditadura militar no Brasil, com a implantação do AI-5 em 13 de dezembro de

1968,  que suspendia as garantias individuais,  concentrando pleno poder no

Estado. 
Outro filme analisado sob a teoria de Grotowski será Cuidado Madame

(1970, 70 min), dirigido por Júlio Bressane. Nascido em 1946, dirigiu filmes

como  Matou a Família e Foi  ao Cinema (1969).  Em 1970, juntamente com

Sganzerla, criou a produtora Belair Filmes, período no qual ambos cineastas

filmaram suas obras mais radicais. Foram três longas-metragens de cada e um

curta-metragem de direção coletiva.
Nesse  período  de  repressão  social  e  cultural,  alguns  artistas  de

destacaram no Brasil: Na música, por exemplo, a Tropicália; no Teatro, o Grupo

Oficina;  no  cinema;  a  manifestação marginal  aparece em contraposição ao

Cinema Novo, movimento que tratava do subdesenvolvimento e trazia às telas

uma  realidade  nacional  simples:  regionalista,  da  periferia,  do  campo.  Com

todas essas tendências artísticas é possível estabelecer um diálogo com as

inovadoras proposições de Grotowski: a falta de dinheiro não é empecilho para

a  produção  de  obras  de  arte  significativas,  muito  pelo  contrário.  Sem  a



presença de grandes valores monetários, se “empobrece” o figurino, o cenário,

mas obra ganha em valor artístico, em profundidade ideológica.
Estabelecendo-se uma análise compativa entre o estudo de Grotowski e

os filmes acima citados, a pesquisa pretende traçar um panorama do cinema

marginal  da  década  de  70  do  século  XX  destacando  sua  importância  e  a

necessidade de renovação estética do cinema brasileiro daquela época.

Definição dos Objetivos Geral e Específico do trabalho do aluno:

Gerais:
Pesquisar o Cinema Marginal, a produção da Belair Filmes, de Júlio Bressane

e  Rogério Sganzerla.  bem  como  a  teoria  de  teatro  produzida  por  Jerzy

Grotowski.
Analisar o diálogo entre essas suas proposições artísticas de vanguarda com

foco no papel do ator nas duas vertentes.

Específicos:
Entender a importância do Cinema Marginal histórica e artisticamente, focando

nas produções da Belair Filmes.
Analisar a obra cinematográfica de Júlio Bressane e Rogério Sganzerla, sob a

ótica da teoria de Jerzy Grotowski.

Detalhamento da metodologia correspondente:
Pesquisa bilbiográfica.
Análise dos filmes da produtora Belair Filmes.
Pesquisa de campo: entrevistas com artistas atuantes na década de 1970 no

teatro e cinema, como José Celso Martinez Corrêa e Helena Ignez.

A relevância da participação do aluno no projeto
Sob a ótima da história do cinema brasileiro, podemos aferir que alguns

dos aspectos do chamado cinema marginal  ainda são pouco abordados no

meio acadêmico. Daí a relevância do estudo acerca da Belair Filmes, produtora

independente fundada por Júlio Bressane e Rogério Sganzerla, que existiu de

forma meteórica entre os meses de fevereiro e maio 1970, período no qual

foram produzidos sete filmes ao todo. A aproximação entre o conceito de Teatro

Pobre de Jerzy Grotowski e aspectos da cinematografia brasileira, por si só, já

se faz relevante. Ainda mais tomando-se em conta o foco no qual a pesquisa

pretende centrar sua análise, na performance dos atores. 

Cronograma de atividades para 12 meses 
Janeiro a junho de 2016:



Pesquisa e aprofundamento na bibliografia.
Análise da filmografia.
Julho a setembro de 2016:
Pesquisa de campo / Realização de entrevistas.
Aprofundamento dos estudos.
Outubro a dezembro de 2016:
Elaboração do texto da iniciação científica. 
Dezembro de 2016:
Revisão final do texto. 

Filmografia
Corpus da pesquisa:
Sem Essa Aranha (1970), de Rogério Sganzerla
Cuidado Madame (1970), de Júlio Bressane
Filmografia da Belair:
A Família do Barulho (1970), de Júlio Bressane
A Miss  e o Dinossauro  (1970),  de Helena Ignez,  Júlio  Bressane e Rogério

Sganzerla
Barão Olavo, o Horrível (1970), de Júlio Bressane
Carnaval na Lama (1970), de Rogério Sganzerla
Copacabana Mon Amour (1970), de Rogério Sganzerla

Referências Bibliográficas 

ANDRADE, Oswald. A Utopia Antropofágica. São Paulo: Globo, 1995.

BERNARDET, Jean-Claude. O Voo dos Anjos. São Paulo: Brasiliense, 1990.

CANTON, Luciana Giannini. Andrea Tonacci: do Teatro às Cenas de Ficção em
Interprete Mais, Pague Mais e Serras da Desordem. Tese de Mestrado. São
Paulo. Universidade de São Paulo. 2014.

ESTEVES,  Leonardo  Gomes. Belair:  Faces  de  um Sonho  Experimental  de
Indústria  Cinematográfica. Tese  de  Mestrado.  Rio  de  Janeiro.  Universidade
Federal do Rio de Janeiro. 2012.

FERREIRA, Jairo. Cinema de invenção. São Paulo: Max Limoad, 1986.

GROTOWSKI, Jerzy. O Teatro Laboratório. São Paulo: Perspectiva, 2010.

________________.  Em  Busca  de  Um  Teatro  Pobre.  Rio  de  Janeiro:
Realização Brasileira, 1992. 

RAMOS, Fernão. Cinema Marginal. São Paulo: Brasiliense, 1987.

XAVIER,  Ismail.  Alegorias  do  Subdesenvolvimento.  São  Paulo:  Brasiliense,
1993.


