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Alguns passos do caminho. 
 

 

Ainda na graduação em Ciências Sociais, realizada entre os anos de 2006 e 2010, 

na Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista – UNESP – 

situada no interior de São Paulo, na cidade de Marília, tive meu primeiro contato com a 

Sociologia do Cinema, através do Grupo de Estudos em Cinema e Literatura1, e da 

docente responsável Célia Tolentino, que mais tarde me orientaria no meu projeto de 

Iniciação Científica.  

Nesta mesma faculdade tive oportunidade de participar de uma Oficina de Circo, 

realizada todas as semanas em um dos gramados da faculdade. Curiosa, descobri que 

aquela oficina foi idealizada por Mário Bolognesi, que estava, na época, vinculado ao 

Instituto de Artes da UNESP de São Paulo. Fui logo à biblioteca procurando referências a 

ele. Encontrei seu livro Palhaços, uma das melhores leituras do ano, mesmo entre 

aquelas fascinantes do meu primeiro ano de Ciências Sociais.  

Eis que comecei a definir meu objeto de pesquisa: palhaços. Porém, o campo 

ainda era muito vasto. Depois de esbarrar em muita burocracia em pesquisas na área da 

saúde, uma idéia surgiu: palhaços no cinema. Pensando nisso, com uma orientadora 

com pesquisas relacionadas ao cinema italiano, chegarmos a Federico Fellini. Aclamado 

cineasta, com um profundo interesse pela cultura popular além de alguns escritos e um 

documentário sobre palhaços. Nada melhor do que analisar seus filmes a luz de suas 

teorias sobre os palhaços, uma vez que para Fellini todas as pessoas são palhaços.  

Assim, durante a graduação realizei uma pesquisa envolvendo cinema como 

discurso – explicitador de uma intencionalidade do cineasta embora o resultado de seu 

trabalho não se reduzisse a isso –, a análise dos personagens centrais dos filmes, 

tentando descrevê-los como tipos específicos de palhaços, e, por fim, me propus a 

discutir a função social do riso nos primeiros filmes da carreira do cineasta, encarando a 

questão do humor.  

Hoje, mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP – Campus de Guarulhos, continuo com a mesma discussão, buscando 

                                                           
1
 O grupo realiza estudos sobre Cinema e Literatura pelo viés da Sociologia contando com a publicação 

anual de uma revista chamada Baleia na Rede, disponível no site www.marilia.unesp.br. 



5 
 

aprofundar minhas análises, aproveitando as brechas que um trabalho de Iniciação 

Científica sempre deixa, orientada por Mauro Luiz Rovai.    

Sem dúvida estar em São Paulo contribuiu bastante para a evolução da pesquisa, 

uma vez que pude ocupar espaços interessantes que me levaram a uma maior reflexão 

através de elementos externos ao âmbito acadêmico. E novos olhares são sempre bem 

vindos. Desta forma, agradeço a todos aqueles que fizeram esta pesquisa evoluir 

mesmo sem saber – me refiro aqui aos inúmeros palhaços que pude ver durante esta 

pesquisa. Para além das teorias, o humor está por aí, para quem quiser vê-lo (e mesmo 

para aqueles que não querem...) seja emocionando, levando à reflexão, a serviço do 

conservadorismo, gerando polêmica ou, simplesmente, fazendo rir.  

 Agradeço à minha família, sem a qual eu não seria o que sou e não teria 

chegado até aqui. À minha mãe, com quem compartilhei muitos momentos da minha 

vida, bons e ruins, companhia inclusive para “rir da própria desgraça”, exercitando o 

melhor lado do humor. Ao meu pai, de quem herdei um certo idealismo que me 

empurra para a vida. À minha avó, companheira das noites de chá e filme, pela 

paciência, compreensão, risadas e pela sabedoria que me ajuda a enxergar que as coisas 

na vida nunca são eternas, nem mesmo o sofrimento. Às minhas tias e meu tio, que 

fizeram a estadia em São Paulo menos solitária através de uma acolhida amorosa.  

Agradeço aos meus amigos pela compreensão com uma amiga nem sempre tão 

presente, mas para quem vocês sempre fizeram diferença. À Kátia Miche e Fabiana 

Grecco, eternas vizinhas e companheiras de faculdade, por dividir o sentimento de 

“estranheza” neste mundo e construir comigo aquele grande ensaio de vida que foram 

os anos em que estivemos juntas. Mais do que trilhar um espaço e tempo de vida 

comigo, vocês fazem parte da minha história. Certamente em um dos capítulos mais 

desafiadores e felizes.  

Agradeço ao meu orientador, Mauro Luiz Rovai, pela compreensão, apoio e 

entusiasmo com esta pesquisa e, principalmente, pela aposta que fez em mim, gerando 

uma oportunidade sem a qual este trabalho não existiria. Também a Bete Dorgam que, 

através de indicações de leitura e presença na qualificação, contribuiu para a evolução 

do trabalho, trazendo bastante luz para dois sociólogos que buscavam pensar o 

palhaço. Em particular, agradeço à Célia Tolentino, com que comecei a pesquisar o 

palhaço na estética de Federico Fellini, pela paciência com aquela jovem universitária 
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que chegava à ao universo acadêmico, pelos conselhos – acadêmicos ou não – e por 

dividir comigo, além do início deste trabalho, uma fase da minha vida.   

Aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, que 

compartilharam a inegável aventura épica que se mostrou fazer parte da primeira 
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universidades federais. Agradeço também aos professores do Programa e a Daniela 

Gonçalves pela solicitude e atenção que me dispensou nestes dois anos de mestrado.    

A CAPES, pelo financiamento da pesquisa, através de bolsa REUNI.  
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Resumos  
 

 

Resumo: Este trabalho busca investigar os aspectos constituintes da estética felliniana, 

colocando em primeiro plano o elemento humorístico nela presente, ligado ao 

palhaço, de modo a chegar ao que chamamos, no correr da dissertação, de “estética 

clownesca”. Isso foi possível ao trazer para o debate as posições de Guido Aristarco, 

importante defensor do neorealismo cinematográfico italiano e que via no trabalho de 

Frederico Fellini uma “traição” ao movimento italiano do pós-guerra, bastante 

associado a uma corrente política e realista. Desta forma, por meio da análise do filme 

La Strada (Itália, 1954) e dos comentários a respeito de outros filmes do cineasta, bem 

como sobre sua carreira, investigamos o lugar do palhaço na estética de Fellini,  

chegando a uma crítica social escondida sob o riso, que tem nos elementos clownescos 

seu principal aspecto (ou o seu ponto alto). 

 

 

Abstract: This work investigates some aspects of the Federico Fellini's aesthetics, 

foregrounding the "humoristic" element, present in his films. This element is quite 

associated with the “clown” and, through this element, we reach at what we call, in 

this dissertation, the aesthetic of “clownesco”. We did this after discussing the Guido 

Aristarco statements, important defender of Neorealism in Italian Cinema, who saw in 

the Federico Fellini's work a kind of "betrayal" to the cinematographic Italian 

movement (a movement very close to a realistic policy, in post-war). Thus, by analyzing 

the film La Strada (Italy, 1954) and focusing on the comments about his movies, as well 

as his career, we investigated the “Clown” in the filmmaker's aesthetic, reaching a 

critical social behind the laughter, which has the "clownesco" as its high point. 

 

  

Sintesi: Questo saggio indaga alcuni aspetti costitutivi dell'estetica felliniana, mettendo 

in primo piano l'elemento umoristico presenti nei suoi film. Questo elemento è 

collegato con il clown, e attaverso questo elemento siamo arrivati a ciò che noi 

chiamiamo, in questa dissertazione, di “l’estetica del clownesco”. Nostro punto di 

partita sono stati le posizioni di Guido Aristarco, un importante difensore del 

neorealismo italiano, e che ha visto nel cinema de Fellini una sorta di “tradimento” al 

movimento cinematografico italiano (un movimento molto vicino a una politica 

realistica, nel dopoguerra ). In questo modo, analizzando il film La Strada (Italia, 1954) 

e mettendo su fuoco le osservazioni circa dei suoi film e della sua carriera, abbiamo 

studiato il "Clown" nell'estetica del regista, arrivando a una critica sociale nascosta 

sotto il riso, che ha nel "clownesco" uno degli suoi aspetti principali. 
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Apontamentos para uma Sociologia do Cinema 

 

 

Encarar o cinema como objeto me trouxe uma série de questionamentos que 

tento explicitar neste primeiro capítulo, onde pretendo jogar luz sobre questões que 

me guiaram nestes poucos anos em que me dediquei a pesquisar o discurso 

cinematográfico, especialmente aquele do cineasta italiano Federico Fellini. Neste 

primeiro momento considero válido pontuar o nascimento do cinema, na época da 

Revolução Industrial, desnaturalizar o “efeito de realidade” vinculado às obras 

cinematográficas – presente desde o início do cinema –, mostrando que algumas 

cinematografias pretendem que este “efeito” esteja presente nos filmes, e também 

que outros movimentos pretendem quebrar com o mesmo. Assim, aponto algumas 

questões acerca do cinema hollywoodiano, para afirmar o neorealismo 

cinematográfico italiano como seu contraponto. Tomando este último como ponto de 

partida, consigo situar o início da carreira de Federico Fellini; situando também o 

“esgotamento” do cinema neorealista, no final da década de 1940, aponto o problema 

do qual trato neste trabalho: como pensar o descompasso entre o trabalho de Fellini e 

a cinematografia italiana dos anos 1950? 

 

Cinema como discurso. 

 

 

“Por trás de qualquer estética há sempre 

uma posição ideológica, e o problema 

essencial não está na existência dessa 

ideologia, mas na forma como cada 

ideologia particular estabelece seus vínculos 

e define os interesses com os quais ela 

assume compromisso” (XAVIER, 2008, p. 

68).  

 
Embora a idéia do cinema seja muito comum em nossa época, essa invenção é 

datada, podendo ser situada historicamente. O surgimento do cinema advém de um 

projeto, de passos pequenos que se acumularam para que chegasse ao cinema que 
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conhecemos hoje2. Tomando como ponto de partida o livro O que é Cinema de Jean-

Claude Bernardet, vemos que este, enquanto projeto e realização, surge no contexto 

da Revolução Industrial. Nas palavras do autor, "a máquina cinematográfica não caiu 

do céu. Em quase todos os países europeus e nos Estados Unidos no fim do século XIX, 

foram se acentuando as pesquisas sobre a produção de imagens em movimento” 

(BERNARDET, 2006, pp. 14-5).  

  Tomando este cinema que está para surgir como exemplo, o primeiro fato que 

nos chama atenção é a impressão de realidade vinculada a ele, como se fosse possível 

colocar a vida cotidiana nas telas: conta-se que em uma das primeiras exibições 

públicas, os espectadores tinham medo do trem que vinha em sua direção. Como 

pressuposto desta impressão de realidade está a não interferência do homem no 

cinema, como se este fosse uma arte objetiva, neutra.  

 Trilhando os passos de Ismail Xavier, em seu livro O discurso cinematográfico – 

a opacidade e a transparência, podemos afirmar que esta fabricação de um efeito de 

realidade além de estar presente no início do cinema é uma das marcas de algumas 

cinematografias. O autor deixa isso claro no título de sua obra, onde a transparência 

seria a característica de alguns movimentos que não pretendem que os meios através 

do qual as obras são concebidas sejam visíveis, como se os filmes não deixassem 

rastros, um mundo dos sonhos, sobre o qual não questionamos a origem, ou pelo 

menos, seu caráter de produto humano. Já a opacidade se liga a alguns movimentos 

que problematizariam a relação entre imagem e realidade, quebrando com algumas 

correntes que pretendiam que os filmes fossem vistos como expressão da realidade na 

tela.  

Sendo assim, o que podemos pensar sobre a relação entre a sociedade e os 

filmes que esta produz? Para Pierre Sorlin, 

   

“Os filmes não são a realidade, mas nunca se separam 

totalmente da situação real; como espelhos que emolduram, 

limitam, às vezes distorcem, mas eventualmente refletem o 

                                                           
2
 Refiro-me aqui as inovações tecnológicas, que possibilitaram a cor e o som no cinema, bem como 

outras inovações que marcam o século XX. Não considero movimentos cinematográficos atuais 
melhores que mais antigos, e vice-versa. Qualquer cinematografia é fruto de seu tempo.  
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que está a frente dele, os filmes exibem aspectos da sociedade 

que os produz” (SORLIN, 1996, p. 23)3. 

 

A tomada da imagem como realidade é reflexo de um processo que atende a 

esta finalidade, como vimos acima. No entanto, é importante ter em vista que um filme 

pronto, acessível aos olhos, é fruto de um processo, de um feitio que envolve muitos 

sujeitos, e que certamente carrega uma intencionalidade. Aqui é significativa a citação 

de Bernardet, segundo a qual 

 

"Filmar, então, pode ser visto como um ato de recortar o 

espaço, de determinado ângulo, em imagens, com uma 

finalidade expressiva. Por isso, diz-se que filmar é uma 

atividade de análise. Depois, na composição do filme, as 

imagens filmadas são colocadas umas após as outras. Essa 

reunião das imagens, a montagem, é então uma atividade de 

síntese" (BERNARDET, 2006, pp. 36-7). 

 

A questão que então se coloca é que qualquer obra cinematográfica deve 

ser entendida como discurso. Da mesma forma que um escritor4 mobiliza técnicas de 

escrita, usando as palavras de um determinado modo com certa finalidade, o cineasta 

também, contudo sua matéria prima são as imagens. Nos dois casos, podemos dizer 

que o produto final, seja um livro ou um filme, pode ser entendido como um discurso, 

no sentido de algo concebido por um sujeito, dentro de certos moldes sociais ao qual 

se vincula. Nas palavras de Ismail Xavier, 

 

“Aqui é assumido que o cinema, como discurso composto de 

imagens e sons, é sempre ficcional, em qualquer uma de suas 

modalidades; sempre um fato de linguagem, um discurso 

produzido e controlado, de diferentes formas, por uma fonte 

produtora” (XAVIER, 2008, p. 14). 

 

O caráter ficcional apontado pelo autor se deve ao ponto de vista que acaba 

incutido na obra cinematográfica através da visão de mundo do cineasta, de suas 

                                                           
3
 Do original: “Las películas no son la realidad pero nunca se apartan totalmente de la situación real; 

como espejos que enmarcan, limitan, a veces distorsionan, pero eventualmente reflejan lo que está 
frente a ellos, los filmes exhiben aspectos de la sociedad que los produce”. Tradução livre. 
4
 Uma importante reflexão a respeito é feita por Antonio Cândido, em Literatura e Sociedade.  
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escolhas estéticas e do contexto social ao qual pertence. Assim, segundo o autor, 

mesmo os documentários – confronte acima “em qualquer uma de suas modalidades” 

– não escapam da categoria de ficção, devendo ser entendidos também como 

discurso, uma visão possível sobre um determinado assunto.  

Considerar o cinema como a realidade na tela é desconsiderar sua origem 

social, ou seja, é descartar a idéia de que o filme contém, além de uma intenção, 

tomadas de posição com relação a como se fazer cinema e várias decisões que se dão 

no processo que começa com um roteiro até a exibição do filme, passando pela 

montagem, importante aspecto da obra cinematográfica.  

Jean-Claude Bernardet (2006, p. 20) afirma que dizer que o cinema é natural é 

quase dizer que a realidade se expressa sozinha na tela do cinema, uma vez que os 

produtores e idealizadores não aparecem nela. O autor defende ainda que com a 

eliminação destes atores sociais perde-se a possibilidade de identificá-los com certa 

ideologia. E outros termos, perde-se a possibilidade de identificar a visão de mundo na 

qual está imerso o cineasta, que acaba expressa no filme. Em seus apontamentos 

metodológicos, Ismail Xavier também aponta para a existência de uma ideologia em 

cada cinematografia, que servirá de base para cada realizador. Em suas palavras,  

 

“[...] há, em cada proposta, uma ideologia de base que 

pretende explicar, ou simplesmente postular, a existência de 

certas propriedades na imagem/som do cinema. Dentro do 

espaço criado por tal ideologia é feita uma determinada 

proposição referida à prática cinematográfica, basicamente no 

que diz respeito ao modo de organizar imagem/som, tendo em 

vista a realização de certo objetivo sociocultural tomado como 

tarefa legítima do sistema” (XAVIER, 2008, p. 14). 

 

Pensando na citação do autor, podemos inserir o cinema dentro de um 

contexto maior, afirmando que cada filme tem um lugar dentro da sociedade na qual 

foi gestada. Dito de outra forma: dentro do contexto social e artístico da época, cada 

realizador fará escolhas estéticas, políticas e sociais. Assim, conseguimos 

desnaturalizar a idéia usual que se faz do cinema. Sendo composto de inúmeros 

processos e carregando diversas significações, este objeto pode ser abordado por 

diversas áreas do conhecimento, como Semiótica, História, Artes Cênicas, as chamadas 

Ciências da Comunicação, entre muitas outras. Pelo viés da Sociologia, o que é o nosso 
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caso, o que interessa é analisar a visão que o cineasta apresenta sobre o seu contexto 

social. 

 

Hollywood como estética cinematográfica: a indústria do sonho.  

 

“Hollywood inventou uma arte que não 

observa o princípio da composição contida 

em si mesma e que, não apenas elimina a 

distância entre o espectador e a obra de 

arte, mas deliberadamente cria a ilusão, no 

espectador, de que ele está no interior da 

ação reproduzida no espaço ficcional do 

filme” (BALAZS, 1970, p. 50)5.  

 

 Inicio aqui uma breve e recortada história do cinema a fim de situar o contexto 

social privilegiado por esta pesquisa. Para chegarmos ao cineasta de nosso interesse, 

começamos pela estética de Hollywood, à qual o neorealismo italiano vai se contrapor. 

De antemão, podemos dizer que o cineasta de nosso interesse, Federico Fellini, será 

roteirista do filme considerado inaugural do cinema dito neorealista. Mais à frente 

veremos mais de perto este cinema e de que forma o cineasta em questão dialogou 

com ele, uma vez que seu cinema é considerado autoral6, ou seja, não engajado dentro 

de um movimento maior.   

Ao tratar da representação naturalista7 de Hollywood, Ismail Xavier afirma que 

esse modo de fazer cinema se consolida depois de 1914, majoritariamente nos Estados 

Unidos e “ao lado da aplicação sistemática dos princípios da montagem invisível, 

elaborou com cuidado o mundo a ser observado através da ‘janela’ do cinema” 

(XAVIER, 2008, p. 41). Desenvolveu um estilo que trata a obra cinematográfica como 

produto de fábrica. Um importante fator para o sucesso desta fórmula está no 

contexto em que surge. Pierre Sorlin descreverá esta produção, bem como a européia, 

nos seguintes termos:  

 

                                                           
5
 Citado por Ismail Xavier (2008, p.22).  

6
 Ao contrário do que se possa imaginar, o cinema autoral é uma tendência na época de Fellini, inclusive 

na Itália, como veremos abaixo.  
7
 O autor usa o termo naturalista para se referir à construção de um mundo que aparente uma fiel 

reprodução da aparência imediata do universo em questão. Cf. XAVIER, 2008, p. 31. 
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“Entre 1914 e 1918, tanto os [países] neutros como os 

beligerantes filmaram amplamente as hostilidades. Contudo, 

com o tratado de paz, não tardaram a esquecer do tema e 

Hollywood desempenhou um papel importante: durante os 

anos 1920, enquanto o cinema europeu estava em decadência 

e os filmes americanos vendiam muito bem no exterior, os 

Estados Unidos exportaram filmes de guerra que fizeram muito 

sucesso e, sem jamais questionar a legitimidade da intervenção 

americana, descreveram a vida nas trincheiras, o sofrimento 

dos feridos e a destruição generalizada, de um modo realista e 

inflexível” (SORLIN, 1996, p. 31. Colchete nosso)8. 

 

Analisando o modo de feitio deste cinema, Xavier aponta que este efeito 

naturalista é obtido através da junção de três elementos básicos, quais sejam a 

decupagem clássica, que produz o ilusionismo e deflagra o mecanismo de 

identificação, a elaboração de modos de interpretação dentro dos princípios 

naturalistas, preferindo a filmagem em estúdios e a escolha de histórias pertencentes 

a gêneros previamente definidos, de leitura fácil e popularidade comprovada. 

Vejamos mais de perto esses aspectos apontados pelo autor. A decupagem 

clássica pode ser entendida como uma maneira de manejar o material obtido através 

das filmagens, de modo que ele atenda a certa intenção. Se atentarmos para a 

montagem de um filme hollywoodiano, podemos perceber que a combinação de 

planos resulta numa seqüência fluída de imagens que se torna uma continuidade 

construída, muito embora esta não apareça como tal. Segundo Xavier, o que 

caracteriza este sistema é o cuidado na elaboração, “de modo a resultar num aparato 

de procedimentos precisamente adotados para extrair o máximo de rendimento dos 

efeitos da montagem e ao mesmo tempo torná-la invisível” (XAVIER, 2008, p. 32). 

A escolha das histórias, como apontado pelo autor, é feita dentro de uma gama 

de possibilidade, através de uma divisão em gêneros, típica desse cinema, que 

apresentará ao público fórmulas de sucesso, repetindo a forma e variando o conteúdo. 

                                                           
8
 Do original: “Entre 1914 y 1918, tanto los neutrales como los beligerantes filmaron ampliamente las 

hostilidades. Sin embargo, tras el tratado de paz, no tardaron en olvidar el tema y Hollywood 
desempeño un papel importante al respecto: a lo largo de los años veinte, mientras el cine europeo 
estaba en decadencia y las películas americanas se vendían muy bien en el extranjero, los Estados 
Unidos exportaron películas de guerra que se hicieron muy populares y, sin cuestionar jamás la 
legitimidad de la intervención americana, describieron la vida en las trincheras, el sufrimiento de los 
heridos y la destrucción generalizada, de un modo realista e inflexible”. Tradução livre.  
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Assim, temos western, filmes históricos, aventuras, contos de fada, dramas, entre 

outros. Um importante aspecto do cinema hollywoodiano é o efeito janela no qual 

resultam todos os processos descritos acima. Ismail Xavier explica este efeito da 

seguinte maneira:  

 

“[...] o movimento da câmera reforça a impressão de que há 

um mundo do lado de lá, que existe independentemente da 

câmera em continuidade ao espaço da imagem percebida. Tal 

impressão permitiu a muitos estabelecer com maior 

intensidade a antiga associação proposta em relação à pintura: 

o retângulo da imagem é visto como uma espécie de janela 

que se abre para o universo que existe em si e por si, embora 

separado do nosso mundo pela superfície da tela” (Idem, p. 

22). 

 

 
1. Cena de Casablanca (EUA, 1942). 

 

 

Este cinema em questão mobiliza todos esses aspectos para tornar o cinema 

um importante aliado para difundir o modo estadunidense de vida. Vendendo seus 

filmes para o mundo todo, e mesmo financiando a construção de cinemas em países 

nos quais este ainda não tinha grande influencia na vida social, o cinema se tornaria 

um importante meio propagandístico e ideológico para afirmar a supremacia do modo 

de vida estadunidense, modelo a ser copiado nos seus aspectos culturais, políticos e 

sociais. Neste sentido, é preciso colocar a questão nos termos certos: o problema 

central da cinematografia em questão não está na mobilização de aspectos técnicos 

para certo objetivo, mas neste objetivo. Nas palavras de Ismail Xavier,  
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“A meu ver, o problema básico em torno da produção de 

Hollywood não está no fato de existir uma fabricação; mas está 

no método desta fabricação e na articulação deste método 

com os interesses dos donos da indústria (ou com os 

imperativos da ideologia burguesa)” (Idem, p. 43). 

  

Através desse deslocamento no eixo da análise, é possível constatar que cada 

cinematografia mobiliza aspectos técnicos que melhor se adaptem à sua idéia de 

cinema. Dito isto, embora o cinema não comece com Hollywood e o neorealismo, que 

será tratado abaixo, não tenha sido a única – nem a primeira – resposta a este modo 

de fazer cinema, este é o recorte que fizemos, visando um pouco de lógica para que o 

texto fique fluído e não acrescente informações que no contexto da obra resultem 

irrelevantes.  

 

Neorealismo cinematográfico italiano: a precariedade vai ao cinema.  

 

“A crítica à decupagem clássica faz-se pelo 

aspecto manipulador e pela sua articulação 

com a criação de um mundo imaginário que 

aliena o espectador de sua realidade. Se a 

decupagem clássica constitui uma base 

eficiente para um trabalho de construção 

do fato que “parece real”, o neo-realismo 

propõe-se a substitui tal artifício pelo 

trabalho de obtenção da imagem que, além 

de parecer, procura “ser real”. Há uma ética 

da “confiança na realidade”, a da 

sinceridade, que implica na minimização do 

sujeito do discurso, de modo a deixar o 

mundo visível captado transparecer o seu 

significado” (Idem, p. 75). 

 

Guy Hennebelle, em Os Cinemas Nacionais contra Hollywood, vai apontar o 

cinema italiano do pós-guerra como o anúncio a uma insurreição anti-hollywoodiana. 

Partindo desta idéia, descrevi alguns aspectos deste cinema acima, para melhor poder 

situar o neorealismo. Aqui faremos uma análise mais detida do movimento em 

questão, uma vez que Federico Fellini fez parte dele e o toma por base num primeiro 

momento de sua carreira.  
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O primeiro aspecto que ressaltamos é a particularidade do contexto italiano da 

época: com o final da Segunda Guerra Mundial, “a Itália saia moralmente renovada 

dos acontecimentos de que fora palco entre setembro de 1943 e abril de 1945. O país 

estava em ruínas, mas a tomada de consciência das massas populares parecia ser uma 

garantia para o futuro democrático da nação” (FABRIS, 1996, p. 37).  

O cinema, bem como forças produtivas e população italianas, começa a 

recompor-se, buscando proteção e subsídios do Estado, como tinham no passado. No 

mesmo ano, o cinema entra para o plano de reconstrução do país, maneira pela qual 

ocorre o renascimento da indústria cinematográfica, promovendo o público a criador e 

ator dos filmes, mostrando que a Itália se configura como ótimo set natural e os 

italianos como sujeitos da história. 

A primeira questão a se resolver é a reconstrução do complexo cinematográfico 

Cinecittà9, que é parcialmente destruído pela guerra. Ao contrário de outros tipos de 

empreendimentos10, que receberam financiamentos para recompor-se, o complexo de 

estúdios não recebe dinheiro dos Estados Unidos na tentativa de boicotar a produção 

cinematográfica italiana. Nesta época, é possível afirmar a existência de um interesse 

coletivo no sentido de um cinema nacional, através do qual a Itália será conhecida e 

reconhecida. Isso pode ser verificado através das palavras de Sandro Delli Ponti, na 

revista Cineteatro, de 1º de março de 1946, “das cinzas do passado poderá surgir a 

nova vida, falar ao mundo uma linguagem nossa, dizer aos russos, aos americanos, aos 

ingleses que nós também existimos” (apud BRUNETTA, 2000, p. 07)11.  

O que vai diferenciar este cinema nascente dos cinemas dos demais países 

europeus – bem como do hollywoodiano – é a observação do momento presente a 

partir do ponto de vista do homem comum, com o intuito de mostrar as 

                                                           
9
 Inaugurado em 1936, foi idealizado e realizado pelo regime fascista com a finalidade de promoção do 

mesmo. Com o final deste, o complexo de estúdios serve a outros tipos de produção, possibilitando a 
realização de grande parte da filmografia italiana.  
10

 Nas palavras do italiano Gian Piero Brunetta (2000, p. 05), “Os americanos identificam a produção 
italiana com a Cinecittà e decidiram, naquele momento, não inseri-la em algum plano de reabilitação, 
como será feito com qualquer outro tipo de empreendimento”. Do original: “Gli americani identificano 
la produzione italiana con Cinecittà e decidono, por il momento, di non inserirla in alcun piano di 
riabilitazione, come invece verrà subito fatto por qualunque altro tipo di impresa”, em português. 
Tradução livre. 
11

 Do original: “Dalla cenere del passato potrà risorgere a nuova vita, parlare al mondo un nostro 
linguaggio, dire ai russi, agli americani, agli inglesi che anche noi esistiamo”. Citado por Gian Pero 
Brunetta (2000, p. 07). Tradução livre.  
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transformações nos comportamentos individuais e coletivos, registrando os primeiros 

passos do homem italiano do pós-guerra, que já não é o homem fascista. Esta 

cinematografia cumpriria um importante papel na reconstrução do país, como afirma 

Brunetta, quando comenta sobre Roma cidade aberta (Itália, 1945), filme que inaugura 

o movimento neorealista: “[o povo italiano] sente os filmes de [Roberto] Rossellini e 

[Vittorio] De Sica como parte do próprio corpo e do próprio sangue [...] Graças ao 

cinema pode-se constatar a recomposição de um corpo social há muito despedaçado e 

disperso”12.   

 

 
 
 
 

2. Cena de Roma cidade aberta (Itália, 1945). 

 

Ainda segundo o autor (Idem, p. 8), a tela do cinema nessa época fixa-se como 

um espelho13 da sala de cinema, no sentido de refletir a realidade italiana do período, 

contribuindo, desta maneira, para a formação de uma nova identidade nacional. Neste 

período há um crescimento do número de salas de projeção e de produções na Itália, 

de uma forma homogênea em todo o seu território, fato pelo qual se deflagra a 

concorrência clara do mercado cinematográfico italiano com o então hegemônico 

mercado estadunidense. Nesta época há criação de grandes companhias de cinema, 

como a Lux, de Gustavo Lombardo e a Ponti-De Laurentiis, de Carlo Ponti e Dino de 

                                                           
12

 Do original: “Sente i film de Rosselini e De Sica como parte del proprio corpo e sangue [...] Grazie al 
cinema si pùo constatare la ricompozione di um corpo sociale a lungo frantumato e disperso” (Idem, p. 
08).  Tradução livre. Colchetes no corpo da citação são nossos.  
13

 Embora o autor use termos como “espelho” e “refletir” devemos ter o cuidado de enxergar o 
neorealismo também como construção, como movimento dotado de uma intencionalidade.  
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Laurentiis, que, sem dúvida, contribuem para o desenvolvimento do cinema nacional, 

lançando filmes de Fellini, Alberto Lattuada, Giuseppe de Santis, entre outros.  

 

 
3. Cena de Ladrões de Bicicleta (Itália, 1948). 

 
O papel que os cineastas neorealistas vão desempenhar no pós-guerra italiano 

vai ao encontro de suprir a necessidade de registrar o presente da sociedade na qual 

estão inseridos, marcada pela guerra e luta de libertação, o que lhes possibilita reviver, 

assim, o espírito coletivo. Dessa maneira, os temas constantes da cinematografia de 

1944 a 1946 passam pela celebração da Resistência14, libertação e luta antifascista. 

Após esse período, podemos destacar outras questões abordadas pelo cinema, tais 

como a questão meridional15, reforma agrária, desemprego, subemprego e emigração, 

conquanto temas relacionados com o fascismo e com a luta antifascista ainda 

continuam povoando o imaginário dos cineastas.  

A estratégia estética dos cineastas neorealistas é, partindo do fato banal, 

observá-lo de forma paciente e insistente: cada fragmento pode representar a 

totalidade, desde que a câmera se coloque como testemunha da situação presente. 

Desta forma, as obras cinematográficas do período aparecem como fruto da vontade 

conjunta de produtores, distribuidores, homens políticos e do povo italiano. Dois 

                                                           
14

 Também conhecida como luta partigiana, foi um movimento civil armado que se opunha ao fascismo 
e a ocupação alemã. O que chama atenção no movimento é a heterogeneidade de sua composição, que 
conseguiu agregar católicos, comunistas, monarquistas, anarquistas, liberais e socialistas em torno de 
um mesmo objetivo.    
15

 Em grossas linhas, a questão meridional pode ser entendida como a desigualdade econômica, política 
e social entre duas regiões que compõe a Itália (meridional e setentrional) no período entre as grandes 
guerras mundiais. Um marco dessa reflexão são os vários textos de Antonio Gramsci, agrupados sob o 
título A questão meridional.  
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grandes sucessos internacionais são o já citados Roma città aperta16, vencedor no 

Festival de Cannes em 1946 e indicado ao prêmio Oscar de melhor roteiro, e Sciuscià17, 

(1946), de Vittorio de Sica.  

Encarando os movimentos cinematográficos como processos históricos, é 

interessante notar que Mariarosaria Fabris (1996, p. 53) afirma que o neorealismo 

cinematográfico italiano teria feito uma ruptura com os filmes produzidos na Itália 

entre 1929 e 1943, sem excluir fontes, prenúncios e antecipações, apontados como 

exceções em relação aos filmes produzidos no período citado.  

As fontes do neorealismo apontadas pela autora repousam sobre o cinema 

italiano dos anos 30, a tendência realista dos anos 10, influências estrangeiras 

(estadunidenses, russas e francesas). Os prenúncios são características encontradas 

em alguns filmes anteriores que vão se fundir no neorealismo, como a descoberta de 

paisagens italianas (presente no cinema italiano do final da década de 30 e começo dos 

40), emprego de dialetos18, valor do documentário, gosto pelas crônicas do cotidiano e 

uso de atores não profissionais (recorrente desde a década de 30), sendo que esta 

última característica está mais ligada ao efeito desejado no filme, ao contrário do que 

apontavam algumas análises, que viram na escolha de atores não profissionais uma 

regra nestas produções. 

Haveria antecipações apontadas pela autora na forma de filmes que anunciam 

o neorealismo, quebrando com a estética presente nas produções dos anos 30, sendo 

eles Quattro Passi fra le Nuvole, de 1942, dirigido por Alessandro Blasetti, 

Ossessione19, de 1943, dirigido por Luchino Visconti, e I Bambini ci Guardano20, de 

                                                           
16

 Utilizando pressupostos que influenciariam a geração neorealista, o filme contará uma história de 
união entre comunistas e católicos no momento histórico italiano em que se luta contra o fascismo e a 
ocupação alemã. Algumas cenas iniciais do filme foram tomadas enquanto Roma ainda estava ocupada 
pelos alemães. O título do filme remete ao fato de Roma, então ocupada por tropas nazistas, foi 
declarada “cidade aberta”, com a finalidade de não sofrer bombardeios aéreos.  
17

 Traduzido no Brasil como Vítimas da Tormenta, conta a história de dois garotos que ganham a vida 
engraxando sapatos na Roma pós-guerra.    
18

 Segundo Giorgio Tinazzi (1990, p. 25), o emprego de dialetos está ligado à supressão da língua oficial 
“stardartizada pelo cinema precedente, uma língua que remetia à formalidade, a literatura”. Desta 
forma, o uso de dialetos revela a busca pelo pluralismo, pela aceitação das linguagens específicas e 
setoriais.  
19

 O filme que marca a estréia de Visconti é uma adaptação do romance policial O carteiro sempre toca 
duas vezes (The Postman Always Ring Twice), escrito por James Cain e publicado em 1934.  
20

 Com o roteiro Cesar Zavattini, Vittorio de Sica apresenta uma visão diferente da instituição familiar, 
colocando em cena uma jovem mãe que sofre com as responsabilidades familiares, acabando por 
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1944, dirigido por Vittorio de Sica. Nos três filmes está presente a dessacralização da 

família e o desmascaramento do culto fascista das aparências, da virilidade e da família 

(Idem, p. 90).  

 

 

 

 

4. Cena de Ossessione (Itália, 1943). 
 

Para Brunetta (2000, p. 24), o cinema italiano descobre em 1945 uma “fome de 

realidade” nunca antes vista na cinematografia mundial. Assim, a sala de projeção vai 

tornar-se, nesse período, o lugar por excelência da participação política, civil e moral. 

Segundo Franco Cazzola (2000), o neorealismo é o primeiro a recompor a imagem do 

camponês como marcado por séculos de trabalho pesado enquanto o fascismo 

(político, cinematográfico e propagandístico) retrata um ruralismo idílico, colocando o 

campo como lugar da vida simples e saudável em contraposição à vida urbana, 

moralmente condenável.  Após 40 anos de cinema italiano, os diretores abandonam os 

personagens com nome e sobrenome colocando em cena uma multidão com nomes 

comuns, olhar que pode ser classificado como totalizante e inclusivo. 

O cineasta Giuseppe De Santis afirma que o neorealismo é o primeiro momento 

na história italiana onde o povo é tratado como protagonista, resultado das lutas 

partigianas e da Resistência, porque o povo italiano aí é protagonista. Nas suas 

palavras “eu sou um daqueles que atribuem a paternidade do neorealismo apenas e 

exclusivamente à Resistência” (apud MASI, 1982, p. 03). Dessa forma, emerge um novo 

sujeito que, até 1943, era responsável direto pelo fascismo. Em linhas gerais, podemos 

                                                                                                                                                                          
abandonar a família. Traduzido no Brasil como A culpa dos pais, o filme pode ser entendido como um 
ataque à família, forte pressuposto moral apregoado pelo regime fascista.   
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dizer que o este movimento retrata a vida italiana com transparência, rompendo com 

a estética hollywoodiana e com o cinema italiano que o precedeu, conhecido como 

cinema dos “telefones brancos”21, acusado de ser fascista devido à temática e à forma 

empregada. 

Por fim, podemos dizer que esta cinematografia apresenta uma nova ética, 

advinda de uma nova realidade social surgida com os acontecimentos dos anos de 

fascismo e guerra, principalmente da união de diversas forças sociais pró-democracia 

em torno da liberação. A Segunda Guerra produziu na Itália, segundo Zancan (1990), 

um longo período no qual os indivíduos são promovidos a sujeitos das suas próprias 

vidas, uma vez que as instituições e a sociedade não proporcionavam modelos de 

agregação. É desta forma que o neorealismo – tanto o cinematográfico quanto o 

literário, do qual não trataremos aqui – vai produzir um conhecimento fragmentado e 

plural acerca das sociabilidades da Itália do pós-guerra.   

 
Do esgotamento à referência aos cinemas do “terceiro mundo”. 

  

 
No final da década de 40, a Itália passa por rápidas mudanças sociais: a 

economia parece iniciar sua recuperação frente ao projeto de reconstrução e o 

passado recente marcado pela guerra é paulatinamente superado – ou pelo menos fica 

mais distante no imaginário popular, que almeja tempos de paz e de consumo. É 

conseqüência deste novo tempo um anseio por outro tipo de cinema que não mais 

retratasse o sofrimento e aprendizado enfrentados.  

Com a mudança social, caberá aos cineastas e produtores atrair o espectador 

com uma nova poética, processo que culminaria em uma crise do cinema que se inicia 

no pós-guerra. Segundo Brunetta (2000, p. 37), rapidamente o neorealismo produziu 

os próprios estereótipos, praticou um reducionismo lingüístico e sintático nos 

confrontos da maior parte dos dialetos. Cada região do país passa a ser associada a um 

                                                           
21

  Segundo João Garboggini (2006, p. 02), “a expressão "Telefoni Bianchi" é ironicamente utilizada, para 
dar a idéia de luxo, pois suas produções eram rodadas em locações internas, ambientadas em salões 
enormes, amplos living-rooms, quartos faraônicos, cenografados com grandes escadarias internas, 
tapetes orientais e sobre uma mesinha de mármore ou de vidro o indefectível telefone branco: símbolo 
de esnobismo provinciano, correspondente a um comportamento artificioso, contrastante com o 
público proletário e de pequena burguesia que utilizavam telefones negros”.  
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estereótipo. O novo país democrático aparece retratado como composto por muitas 

ilhas sociais, quase sem comunicação, distantes econômica e culturalmente.  

Contudo, em primeiro lugar, deve-se ressaltar que não houve um projeto 

neorealista. Nas palavras do cineasta Vittorio De Sica, “não é que um dia nos sentamos 

em uma mesinha da Via Veneto, eu, Rossellini, Visconti e outros e dissemos: agora 

façamos o neorealismo...”22. Ismail Xavier dirá que o motivo deste esgotamento é 

mesmo o fato de não ter se constituído como movimento, pois “seria precipitação [...] 

considerar que todos os filmes produzidos na Itália sob a etiqueta neo-realista23 

estariam encaixados no modelo estético proposto por Zavattini e Rosselini” (XAVIER, 

2008, p. 78).   

A isso se somam as mudanças estruturais em curso na Itália do pós-guerra, fato 

que leva a cinematografia em questão perder a capacidade de expressar a realidade, 

pois não se trata mais daquela realidade instável e caótica retratada pelo movimento. 

A mudança do contexto nacional é descrita por Lino Miccichè (1999) que afirma que 

nos anos 50 o país assiste a uma “osmose entre a burguesia nacional e a democracia 

cristã”. Aqueles que se agruparam em torno na Resistência agora estavam na 

defensiva, uma vez que há interferências políticas estadunidenses por meio do Plano 

Marshall24 e grande influência do Vaticano no âmbito estatal. Desta forma, antigos 

aliados passam a ser entraves para a realização do socialismo tão desejado pela 

esquerda. 

Nas mãos da direita e do clero, o país passa de majoritariamente agrícola para 

industrial, aprofundando as diferenças econômicas entre norte e sul e cidade e campo. 

Nesse contexto surge uma cinematografia dita conformista, rica em comédias25, bem 

distante do cinema engajado precedente. Assim, chegaria ao fim o período de 

                                                           
22

 Do original: “Non é che um giorno ci siamo seduti a un tavolino de Via Veneto, Rossellini, Visconti, io e 
gli altri e ci siamo detti: adesso facciamo il neorealismo” . Tradução livre.  
23

 Embora Ismail Xavier utilize o termo neorealismo seguindo as regras da língua portuguesa, nós 
utilizamos o termo segundo sua grafia na sua língua de origem, o italiano, colocando em itálico, 
seguindo a mesma regra através da qual grafamos Hollywood e hollywoodiano.  
24

 Plano de financiamento para reconstrução dos países aliados europeus nos anos posteriores a 
Segunda Guerra Mundial. Associado ao dinheiro, vinham as “recomendações” para a desejada 
estabilidade política.  
25

 É importante ressaltar que o fato da cinematografia citada ser conformista e rica em comédias não 
implica relação direta entre os dois aspectos. O fato de o gênero ser comédia não implica em algo 
acrítico. No próximo capítulo essa questão ficará mais clara.   
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comunhão entre platéia e cinema uma vez que nas telas se veria o desejo de 

estabilidade, que não era encontrada na realidade italiana.  

Se na década de 50 o neorealismo vivia o seu esgotamento na Itália, já que teria 

sido a expressão do próprio imediato pós-guerra e da reconstrução, cedendo lugar 

para um cinema pouco voltado para as temáticas políticas, em vários outros países 

este passaria a ser um modelo de um cinema engajado possível. Isto é, percebia-se a 

possibilidade de fazer cinema de um novo modo, sem os pressupostos da indústria 

hollywoodiana, mas, ainda assim, cheio de qualidades poéticas e estéticas apesar dos 

recursos limitados. Deste modo, podemos dizer que o neorealismo encerra um 

paradoxo, já que inaugura o tempo de modernização do pós-guerra na Itália, mas não 

se firma no próprio país onde surgiu.  

Assim, Hennebelle aponta que neorealismo anuncia uma insurreição, uma vez 

que esta será realizada de fato pelos Cinemas Novos. Estes são múltiplos, uma vez que 

florescem em lugares distintos como França, Suíça, Alemanha, Canadá e em vários 

países da América Latina, entre outros. Isso não significa reduzir todo o cinema novo a 

reflexo – ou mera continuação – do movimento italiano, pois mesmo dentro de cada 

cinema novo é possível encontrar diferenças entre os cineastas que nele se inserem. 

Afinal, como apontou Ismail Xavier, tomando o caso francês como exemplo,   

 
“Nouvelle Vague26 pode ser muita coisa, do ponto de vista de 

estilo e projeto ideológico, seja representada em Godard, 

Truffaut, Resnais ou Chabrol. Igualmente, mesmo que seja, 

para determinados fins, válido e possível traçar tendências 

gerais e apontar idéias comuns na gênese dos filmes do 

Cinema Novo, à medida que se caminha na analise de cada um, 

vão se acentuando as diferenças e francas oposições quanto ao 

modo de propor a realização de tal projeto” (XAVIER, 2008, p. 

78). 

 
O fato é que o neorealismo cinematográfico italiano serve como ponto de 

partida para diversas cinematografias, que nela enxergaram um novo modo de fazer 

cinema. Em outras palavras, descobrem uma ética possível, outro olhar para o cinema. 

É importante ressaltar que os movimentos cinematográficos aqui citados devem ser 

                                                           
26

 Podendo ser traduzido como “nova onda”, é um movimento de renovação do cinema francês, onde se 
reúnem críticos e cinéfilos para forjar um novo conceito de cinema, que ficará conhecido através dos 
cineastas citados por Ismail Xavier, entre outros.  
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enxergados em termos de predominância, uma vez que no período citado não houve 

só obras neorealistas, bem como quando falo em esgotamento do mesmo, não 

significa que não há filmes com traços neorealistas depois do período citado ou 

mesmo em outros lugares.  

 
Federico Fellini no contexto neorealista. 

 
 

Nascido em 1920, em Rimini, cidade litorânea do centro-norte italiano, Fellini 

transfere-se para Roma ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos 

na capital italiana, além de colaborar para uma revista cômica chamada Marc’Aurelio, 

trabalha como roteirista na Cinecittà, tendo sido incluído nos indicados para o Oscar 

de melhor roteiro por Roma cidade aberta, de 1945, dirigido por Roberto Rossellini e 

também por Paisá, do mesmo Rossellini, apresentado em 1948. Assim, Fellini é um 

membro ativo do grupo de italianos que inaugura uma nova estética cinematográfica, 

o neorealismo, definido por alguns críticos como a estética do pós-guerra que iria 

influenciar os “cinemas pobres” de todo o mundo, como vimos acima.  

Fellini, como membro deste movimento, certamente teria sido influenciado 

pela perspectiva estética do neorealismo e em parte dos seus filmes podemos dizer 

que encontramos alguns destes pressupostos: a filmagem em locações baratas, o filme 

em preto e branco, a vida de pessoas comuns como elemento central do roteiro, 

particularmente, nos filmes dos anos da década de 50. No entanto, embora essa 

influência deste movimento seja observada na cinematografia do cineasta, uma parte 

da crítica italiana do período, defensora do neorealismo – ou do realismo e do cinema 

político –, acusava seus filmes de “irracionalistas”: 

 

“Federico Fellini no cinema contemporâneo italiano – europeu 

– representa um caso interessante e inquietante de 

irracionalismo, de ‘destruição da razão’. Ele não é nem poderia 

ser um realista, no sentido profundo e intrínseco do termo, 

mas particularmente um naturalista de uma tendência 

específica. A solidão dos seus “personagens” – a começar 

daqueles de Lo Sceico Bianco (Abismo de um sonho) e de I 

vitelloni (Os boas vidas) – a incomunicabilidade destes, 

propaga e encontra as suas fontes ideológicas... naquela 
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literatura de vanguarda entre as duas guerras que tem 

Kirkegaard como pai espiritual: esta incomunicabilidade dos 

‘personagens’ – Gelsomina, Zampanò, Augusto, Cabíria e ora 

Marcello [de La Dolce Vita] – pertencem, de fato, àquela 

categoria da solidão ontológica: isto é, de uma condição 

humana entendida como eterna e imutável”27 (ARISTARCO IN 

CINEMA NUOVO, 1960, p. 39. Parênteses nossos, colchete do 

autor). 

 

 Mas Fellini já havia feito sua defesa antecipada 10 anos antes quando 

observava que o período neorealista tinha dado ao cinema italiano excelentes obras 

que contavam no calor do momento a percepção de vida no pós-guerra. Mas que, 

naqueles anos 50, o público já estava farto de ver nas telas os mesmos filmes. Para o 

diretor, havia terminado a estação neorealista e agora o cineasta deveria ser capaz de 

fazer poesia:  

 
“A um certo ponto, como todas as coisas, até o pós-guerra 

terminou. As ruas da nossa cidade tornaram-se outra vez ruas, 

onde as pessoas passeiam, vão e vem dos escritórios, movem-

se anonimamente. Os motivos pelos quais o cinema italiano 

perdeu o seu impulso me parecem tantos, mas, o que me 

parece determinante é exatamente este: não pode ser ele 

próprio espelho de uma realidade excepcional. Diante desta 

situação normalizada, achatada, é necessário ser poeta.” 

(FELLINI apud KEZICH, 1999, pp. 34/35 – originalmente 

publicada em 2/04/59 no semanário “Settimo Giorno”) 

 
  

O que se pode dizer é que Fellini inauguraria uma estética específica, um modo 

de pensar a cinematografia que poderia ser entendida como autoral. Nossa proposta 

neste trabalho é a de examinar esta câmera que olha para o mundo com um novo 

olhar, talvez, poético como observava Fellini no texto citado acima, mas que geraria 

                                                           
27

 Do original: “Federico Fellini, rappresenta nel cinema contemporaneo italiano – europeo – un caso 
interessante e inquietante di irrazionalismo, di ‘distruzione della ragione’. Egli non è, nè potrebbe essere 
un realista, nel senso profondo e intrínseco del termine, ma piutosoto un naturalista e di una precisa 
tendenza. La solitudine dei suoi “personagi” – a cominciare da quelli di Lo sceicco bianco e de I vitelloni – 
la loro incomunicabilità, si rillaccia e trova le fonti ideologiche ... in quella letteratura d´avaguardia tra le 
due guerre che ha come padre spirituale Kirkegaard: questa incomunicabilità dei ‘personaggi’ – 
Gelsomina, Zampanò, Augusto, Cabiria e ora Marcello [de La dolce vita] – rientra infatti nel paragrafo 
della solitudine ontologica: cioè di una condizione umana intesa come eterna e immutabile...”. Tradução 
livre.  
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um estilo reconhecido no mundo como felliniano. E, de certo modo, um estilo de 

cinema que acabaria associado à própria Itália. Em vista disso, exploramos em seguida 

alguns aspectos do cinema que será feito neste país nos anos 50, para poder apontar a 

diferença que a filmografia do cineasta apresenta. 

 
Os anos 50: o tempo das comédias italianas.  

 
 

Na citação acima, Fellini fala sobre a mudança estrutural na Itália. Vejamos em 

grossas linhas que mudanças são essas. Segundo Paul Ginsborg (2000), enquanto no 

âmbito político prevalece o bloco clerical-moderado, no âmbito social encontramos 

um país que deixa de ser majoritariamente rural para ser majoritariamente urbano 

além do aprofundamento da diferença entre o avanço do norte e o atraso do sul, bem 

como entre as cidades e o campo. Os sindicatos viveriam profunda crise até o final da 

década enquanto o sul exportava para o norte italiano grande mão de obra a baixos 

custos. O que chama atenção é o processo de modernização, ainda que conservadora, 

em curso no Itália. Neyde Veneziano aponta algumas mudanças sociais do país:  

 
“Durante os anos 50, a Itália se tornou uma nação 

preponderantemente industrial. Outros fatores são apontados 

como responsáveis pelo boom econômico, como a abertura ao 

mercado europeu, a difusão dos bens de consumo, a grande 

disponibilidade de mão-de-obra a baixo custo e a conseqüente 

especulação imobiliária, com o inevitável prejuízo à paisagem. 

A industrialização acentuou, inclusive, a migração interna do 

sul para o norte. As conseqüências econômicas e sociais foram 

de grande porte. A agricultura deixou de ser prioridade, 

obrigando o país a importar alimentos. No sul, a exploração do 

trabalho e o atraso econômico favoreceram o crescimento da 

Máfia. No norte, as periferias das grandes cidades 

transformaram-se em cidades-dormitório para os novos 

operários” (VENEZIANO, 2002, p. 151).  

 

Neste contexto, o cinema retrataria uma situação mais estabilizada do que 

aquela caótica mostrada pelos filmes neorealistas. Contudo, os filmes observados 

neste período não traziam os aspectos contraditórios da situação social italiana, ou 

seja, o que seria característico desta cinematografia seria justamente o desejo de 
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estabilidade, frente ao descompasso com uma Europa moderna e mais desenvolvida. 

Maurizio Grande dirá que 

 
“O único modo para emergir é exatamente este de aprofundar 

o provincianismo. Inútil fingir-se europeus se não o somos (...). 

A comédia italiana, portanto, é o nosso gênero por excelência, 

onde confluem as nossas forças mais autênticas, aquelas que 

não têm necessidade de aval ideológico, de garantia intelectual 

para manifestar-se” (GRANDE apud TINAZZI, 1979, p. 203).  

 

Neste novo curso, o cinema vai contar a tragédia do cotidiano sendo que as 

obras cinematográficas contarão com muitos personagens marginais, desocupados, 

ladrões, falsários, prostitutas e trapaceiros, artesãos e trabalhos que estão em via de 

desaparecimento (BRUNETTA, 2000, p. 48). Nesta década nada fica como era, nem 

mesmo no cinema: muda o jeito de sentir, vestir, comer, casar, etc. Este tipo de 

cinema buscará personagens marginais principalmente na Roma popular.  

A mudança em relação à matriz neorealista é bem clara através de um 

progressivo processo de diferenciação, o que não elimina alguns traços principais do 

estilo anterior de fazer cinema. Embora este gênero alcançasse visibilidade no início da 

década de 50, começa a desenvolver-se também em 1945. Na bibliografia consultada, 

é comum a defesa da heterogeneidade dos filmes que compõe a chamada commedia 

all’italiana. Em comparação com o neorealismo podemos dizer que, se este é múltiplo, 

a filmografia da década de 50 é ainda mais dispersa, não podendo ser entendida como 

um movimento. Em última análise, se o neorealismo é um movimento que não se 

firma enquanto projeto as comédias italianas não podem ser consideradas como 

movimento. Numa análise do período, Brunetta dirá:  

 
“O elemento comum, nesta fase, é aquele da dissolução do 

corpo neorealista, da sua dispersão em todo o sistema do 

gênero autoral, mas também transmissão de algumas das suas 

características genéticas, da sedimentação de elementos 

lingüísticos, prosódicos e sintáticos e a criação de um húmus 

necessário a qualquer nova experiência nacional e 

internacional. O cinema italiano pede mais diretores e menos 
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autores, ou pede aqueles autores aspirantes a diretores 

somente”28 (Idem, p. 110). 

 

Assim, o novo sujeito que emergiu dos filmes neorealistas integrava agora 

pequenas narrativas sobre a vida de um país que se situava em pleno processo de 

modernização. Contando as crônicas do cotidiano, começaria então a estação das 

comédias italianas. Este seria considerado gênero menor, conformista por grande 

parte da crítica italiana, principalmente aqueles adeptos do cinema do pós-guerra. 

Brunetta, referindo-se a identidade italiana no cinema dessa época, afirma que, ao 

contrário do período neorealista, que aponta para uma Itália unitária, as comédias 

colocariam em cena um cenário fragmentado, retratando os velhos conflitos sociais, 

políticos e morais, acabando por apresentar um retrato do italiano médio e extraindo 

humor dos costumes e ambientes italianos.  Segundo o pesquisador João Garboggini,  

 

“No conjunto, há uma preocupação com a crítica social que 

muitas vezes pode ser recebida pelo público com 

estranhamento, ao se deparar com imagens e narrativas nem 

sempre agradáveis, mas por vezes sarcásticas e irônicas, com 

situações de humor negro constrangedoras, conseguidas 

através da utilização do trágico ou do grotesco como motivo de 

riso, sem preocupação com happy ends, numa sátira de 

costumes que analisa criticamente o cotidiano do cidadão 

comum italiano, ridicularizando instituições como o 

casamento, a família, a igreja, o machismo italiano, entre 

outros” (GARBOGGINI, 2006, p. 07). 

 

Em uma análise geral, podemos dizer que esta cinematografia faria uma crítica 

social que, basicamente, ridicularizaria o italiano médio, condenando seus costumes. 

Parece que estes teriam sido forjados durante o período do pós-guerra, onde o 

cidadão comum, não encontrando apoio estatal, iria desenvolver suas próprias 

maneiras de lidar com as situações cotidianas. Em um contexto de normalização social 

é compreensível que qualquer autonomia que os indivíduos tenham adquirido seja 

                                                           
28

 Do original: “L’elemento comune, in questa fase, è quello della dissoluzione del corpo neorealismo, 
della sua dispersione in tutto il sistema dei generi autori, ma anche transmissione lunga di alcune sue 
caratteristiche genetiche, della sedimentazioe di elementi liguisitiche, prosodici e sintattici e creazione 
di um humus necessario a qualsiasi nuova esperiencia nazionale e internazionale. In cinema italiano 
chiede più registi e meno autori, o chiede agli aspiranti autori di essere soltanto registi”. Tradução livre.  
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reprimida por meio da ridicularização: parece ser este o escopo das comédias italianas 

do período.  

 

Federico Fellini no contexto dos anos 50.  

 
 

Como já vimos acima, a crítica italiana acusou Fellini de ser um irracionalista. 

Porém, aceitando a idéia apresentada por Aristarco – que desmontaremos à frente – 

Fellini também não se encaixa no esquema apresentado acima sobre o cinema 

predominante nos anos 50. A distância que o cineasta apresentaria com relação ao 

gênero descrito acima como commedia all’italiana será afirmada por Brunetta: 

 

“Além de Fellini e Antonioni, que, apesar de muitas 

dificuldades, arriscaram-se a afirmar e desenvolver a sua 

poética individual, para outros autores – e a estes nomes mais 

notáveis não se pode deixar de dizer de Gora a Leopoldo 

Trieste, Gianni Franciolini a Aglauco Casadio, de Folco Quifici a 

Renato Rascel – o sistema se apresenta como um percurso 

obrigatório com possibilidade de realização somente a partir 

da renuncia à pretensão de afirmar a própria paternidade 

sobre seu trabalho”29 (BRUNETTA, 2000, p. 110).   

 

É notável que o autor exclua a obra de Fellini, bem como de Michelangelo 

Antonioni, do pertencimento às comedias italianas dos anos 50. Então, afirma-se a 

possibilidade de enxergar o trabalho do cineasta como uma poética particular. E que 

poética seria esta? As primeiras pistas são dadas pelo mesmo Brunetta que, ao tratar 

da aproximação deste com o neorealismo, afirma “o cordão umbilical que o liga a 

cultura do neorealismo vem cindido só em parte e toda a fase inicial da atividade de 

direção valoriza o senso da experiência e contato direto com a realidade”30 (Idem, p. 

                                                           
29

 Do original: “A parte Fellini e Antonioni, che, pur tra molte difficoltà, riescono ad affermare e 
sviluppare la loro poetica individuale, per gli autori – e a questi nomi più noti se ne possono aggiungere 
alcune decine da Gora a Leopoldo Trieste, da– il sistema si presenta come un percorso obligato con 
possibilità di prosecuzione solo a patto di rinunciare alla pretesa di affermare la propria paternità 
sull’opera”. Tradução livre. 
30

 Do original: “Il cordone ombelicale che lo lega alla cultura del neorealismo viene reciso solo in parte e 
tutta la fase iniziale della attività registica valorizza il senso dell’esperienza a contatto diretto con la 
realtà”. Tradução livre.  
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118). Fellini, ao ligar-se a experiência neorealista nos termos apontados pelo autor, 

não pode ser considerado um irracionalista, uma vez que a toma por base num 

primeiro momento. Porém, o cineasta não é propriamente um neorealista. Ao iniciar 

sua carreira no momento do esgotamento deste e não se integrar no esquema das 

comédias italianas, desenvolveria uma estética particular. Assim, mesmo que ligado à 

cultura do cinema pós-guerra italiano, traz rompimentos com o movimento que 

marcaria o pós-guerra italiano. Na análise de Brunetta,  

 

“Fellini mescla a capacidade de participação como roteirista no 

momento mais importante do neorealismo com a necessidade 

de usar a câmera de uma maneira radicalmente diversa. Refuta 

qualquer pretensão de objetividade e os seus personagens não 

são escolhidos ao acaso, ou artificialmente procurados nas 

minas de baixo teor de enxofre na Sicília ou de Nápoles, mas 

nascidos da experiência, como fruto e patrimônio da 

experiência pessoal” (Idem, p. 118)31. 

 

Para esta análise, é interessante notar o interesse do cineasta pelo espetáculo 

popular, bem como pela figura do palhaço. O que salta aos olhos é a maneira como 

Fellini estruturará sua obra, que o ligará à tradição popular: “O modo de contar de 

Fellini vem de longe: é aquele dos contadores de história e de fábulas, da tradição oral. 

Fellini recorre às tradições dos contos orais provenientes de um número infinitos de 

frentes, os fixa e traduz em imagens”32 (Idem, p. 117).   

Embora tenha encarado a figura do palhaço como tal apenas no filme Os 

palhaços, realizado no final de 60 e início de 70, Fellini parece interessar-se pelo tema 

do espetáculo popular desde o início da sua carreira de cineasta. Seu primeiro filme 

(dirigido com Alberto Lattuada), apresentado em 1951, é Luci di varietà, traduzido no 

Brasil como Mulheres e Luzes, onde colocava em cena o mundo das comédias. No ano 

seguinte, então sozinho, Fellini dirigiria o filme Lo sceicco bianco, aqui chamado de 
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 Do original: “Fellini mescola la capacità di partecipazione come sceneggiatore al momento più 
importante del neorealismo con l’esigenza di usare la macchina da presa in maniera radicalmente 
diversa. Rifiuta qualsiasi pretesa di obiettività, i suoi personaggi non sono reitrovati a caso o 
artifiiosamente ricercati nei bassi napoletani o nelle zolfare siciliane, ma fatti nascere dall’interno 
dell’esperienza, come frutto e patrimonio del vissuto personale”. Tradução livre.   
32

 Do original: “Il modo di raccontare di Fellini viene da lontano: è quello dei contastorie e dei 
cantafavole, delle veglie containe, della tradizione orale. Fellini racoglie le fila del racconto orale 
proveniente da un numero indefinito di fronti e lo fissa e traduce in immagini”. Tradução livre.   
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Abismo de um sonho, voltando-se para o mundo do cinema e das fotonovelas, da 

influência deste “mundo de sonhos” na vida de uma mocinha interiorana e católica. 

Após o fracasso comercial de Abismo de um sonho, o cineasta apresentaria, em 

1953, Os boas vidas (I vitelloni). Neste filme, Fellini contaria com bom humor a história 

dos seus companheiros de adolescência. Em chave predominantemente 

autobiográfica, Fellini comentaria toda a provincianidade desses jovens que não 

conseguiram desgrudar das figuras femininas – mães e irmãs. Acabamos por ver na 

tela o retrato de uma geração, que, tendo passado pelo fascismo e pela guerra, ainda 

parece imobilizada pelos fatos ocorridos nas décadas anteriores. 

Podendo ser considerado o mais poético filme da carreira de Fellini, La strada 

ou A Estrada da Vida, ganharia o prêmio Oscar de melhor filme estrangeiro. 

Apresentado em 1954, coloca em cena a figura do palhaço através dos personagens 

Gelsomina (Giulietta Masina), Zampanò (Anthony Quinn) e o Louco (Richard Basehart), 

artistas do circo e do teatro mambembe. Embora pleno de poesia, o cenário em que 

essa trama se desenrolaria é a Itália em plena reconstrução, onde, na maioria das 

tomadas, os personagens se vêem frente a uma estrada, numa grande metáfora da 

reconstrução do país ainda devastado. E este trilhar basicamente é uma história de 

modernização, de melhoria de vida, ao menos de Zampanò, o único que ainda 

continua trilhando esta imensa estrada da vida italiana, uma vez que Gelsomina e o 

Louco são engolidos nesse processo de modificação social narrado pelo filme.  

Vale destacar que é neste filme que Fellini coloca em cena, pela primeira vez, a 

figura do palhaço, com a qual dialogaria durante toda a década. Este riso, invocado 

pelo palhaço, que o cineasta traria durante a década se diferencia claramente do riso 

trazido pelas comédias italianas dos anos 50. Por ser o filme onde aparece a figura do 

palhaço, e, também, por ser considerado o mais poético da carreira do cineasta, será a 

ele que nossa análise se deterá, buscando desenhar a possibilidade de uma estética 

clownesca, que propomos como balizar na estética felliniana desta primeira década. 

Depois viria Il bidoni, ou seja, A trapaça, apresentado em 1955, bem distante 

desta estética, contando a história de um grupo de trapaceiros. Antes de La dolce vita 

(1960), um dos seus filmes mais famosos (ainda que, tivesse sido criticado pelo 

importante defensor do neorealismo, Guido Aristarco), apresentaria As noites de 

Cabíria (1957), contando mais uma vez com humor a triste vida da prostituta Cabíria.  
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Na década seguinte, Fellini transformaria ainda mais seu trabalho, 

distanciando-se das temáticas neorealistas – o que permaneceria acompanhando o 

trabalho do diretor, contudo, seria o clownesco. Na parte final desta dissertação 

retomaremos outras obras do diretor, além de, mais uma vez, as acima mencionadas.  

Embora a crítica de Guido Aristarco defenda que A doce vida e outros filmes da 

primeira década não possam ser colocados sob a capa do neorealismo pensamos que, 

sob determinada perspectiva, é possível. Afinal, Fellini subverte a forma neorealista, 

tomando os temas colocados por essa cinematografia e colocando em uma nova 

chave: a do humor, especialmente a clownesca ou “palhacesca”33. Desta forma, na sua 

filmografia dos anos 50 veremos temas como a miséria, sobrevivência, política, 

famílias desfeitas pela guerra, infância, entre outros, típicos do neorealismo, tratados 

através de um novo olhar, poético, porém não menos político.  

Exposta a tese com a qual vou trabalhar, dedico o próximo capítulo a questão 

do palhaço. No terceiro capítulo, tomaremos por objeto o filme La strada para uma 

análise mais detida. Por último, apresentamos as considerações finais. Considero 

apontada a questão do contexto no qual Fellini se insere, bem como a cinematografia 

pela qual o cineasta teria sido influenciado. Desta forma, vamos ao próximo capítulo.  

 

 

 

 

  

                                                           
33

 Neste trabalho, uso as palavras clown e palhaço como sinônimos, afinal o emprego do termo em 
português ou em inglês rende um trabalho à parte, como fez Patrícia Sacchet em sua dissertação 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul intitulada Da discussão “clown ou palhaço” às permeabilidades de clownear-palhaçar. 
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O palhaço: uma breve viagem no tempo. 
 

 

 No primeiro capítulo, dedicado à sociologia do cinema, buscamos localizar o 

contexto de Federico Fellini, discutindo o início de carreira do cineasta. Como 

defendemos no final do capítulo que o cineasta desenvolveu uma estética que se 

distancia das realizações neorealistas e também das comédias italianas, que ganhariam 

força no mesmo período, firmando realizações bastante ligadas à temática do palhaço, 

neste capítulo tomamos este assunto para análise.  

Esta parte do trabalho se justifica à medida que consideramos que a figura do 

palhaço tem a capacidade de fazer uma critica à sua época, de forma que 

consideramos válido apresentar um breve histórico do palhaço, apontando, 

minimamente, para a relação com seu contexto. Este histórico se encerra com o circo 

moderno, onde encontramos os palhaços retratados por Fellini e que influenciam sua 

estética.  

Em seguida, apresentamos alguns outros casos de palhaços no cinema, por ser 

algo inédito e por dar uma dimensão das diversas possibilidades que o cinema trouxe 

ao palhaço. É necessário ressaltar que poucos exemplos são inseridos no tópico sobre 

palhaços no cinema: isso se justifica à medida que o uso da figura do palhaço no 

cinema é bastante comum e, certamente, um longo trabalho neste sentido seria 

necessário. Além disso, as finalidades para as quais esta linguagem seria apropriada 

são bastante diversas de forma que seriam necessários estudos exaustivos de cada 

contexto, dos realizadores e da estética dos filmes, o que certamente nos tiraria do 

foco deste trabalho.   

 Ao final, apresentamos a visão de palhaço do próprio cineasta, que permite 

uma leitura mais apropriada do filme. Assim, esperamos deixar claro, ao final do 

capítulo, uma leitura sociológica do palhaço bem como a visão que o cineasta tem 

deste, que nos permita, após analisar o filme La strada, objeto do presente trabalho, 

analisar o papel do palhaço na estética do Fellini e também de que forma o cineasta 

utiliza esse personagem da história.  
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O palhaço através dos tempos. 

 
 

Verônica Bestetti (apud DOUTORES DA ALEGRIA, 2005, p. 67-8) afirma que 

encontramos figuras clownescas em todas as culturas34 de todos os tempos. Sendo 

assim, a longa trajetória do palhaço – que assume diversos nomes, de acordo com seu 

contexto – dificulta qualquer recomposição histórica. Desta forma, o conteúdo aqui 

exposto é apenas um recorte que visa apresentar ao leitor algumas formas que este 

personagem social assumiu ao longo do tempo. Embora os dados apresentados 

estejam, sempre que possível, em ordem cronológica, é importante não enxergar o 

conteúdo aqui exposto como uma evolução, afinal, como em toda história, se 

hierarquizamos os tempos, perdemos a importância de cada momento e acabamos 

por priorizar o que é mais “moderno”.  

Alice Viveiros de Castro (2005, p. 18) afirma que “a mais antiga expressão do 

personagem é a que se faz presente nos rituais sagrados”. Segundo a autora, desde o 

início dos tempos, o riso se coloca como um importante mecanismo social para 

espantar o medo, sendo facilmente encontrado em rituais sagrados de diversas 

culturas. Estes casos de palhaços rituais já apontam para uma distinção importante: os 

palhaços naturais e os artificiais. Nos casos rituais não se trata de um personagem, de 

algo artístico, mas de uma característica própria, utilizada para cumprir uma função 

social dentro do grupo em questão35.  

Embora o palhaço encontrado na arte também cumpra uma função social, esta 

se dá através do âmbito artístico e a própria construção do palhaço é forjada. No caso 

ritual, as características estão ligadas à própria personalidade da pessoa, ou forjadas 

com esta finalidade. Esta diferença entre o bobo como personalidade ou como 

construção artística é feita por John Towsen: “muitas vezes, a distinção formal é feita 

entre bobos naturais e artificiais. Na primeira categoria está o bobo legítimo, na 

                                                           
34

 O termo cultura é usado ao longo deste trabalho significando “sistema de significados, atitudes e 
valores partilhados e as formas simbólicas (apresentações, objetos artesanais) em que eles são 
expressos ou encarnados”, alinhando-se com a definição de Peter Burke (2010, p. 11).  
35

 Em várias sociedades essa função é encontrada até hoje. Um caso brasileiro interessante, objeto do 
recente documentário Hotxuá dirigido por Letícia Sabatela e Gringo Cardia, é encontrado no Tocantins, 
entre os índios krahô, que tem um palhaço sagrado chamado hotxuá. Este palhaço, um sacerdote do 
riso, mantém o equilíbrio da tribo, apresentando uma visão de mundo invertida.  
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segunda, o artista que interpreta o papel de bobo” (TOWSEN, 1976, p. 06)36. Essa 

diferença será importante na visão do palhaço que Fellini tem. O momento que os 

palhaços deixam de ser exclusividade do âmbito sagrado é narrado por Alice Viveiros 

de Castro:   

 
“No início, fazer palhaçadas era uma atividade esporádica e o 
palhaço uma figura presente apenas nos rituais. Mas, pouco a 
pouco, os que se destacavam foram ficando famosos, 
recebendo convites para apresentações especiais e acabaram 
por ter uma profissão: cômicos. Ricos e poderosos se sentiam 
mais ricos e mais poderosos se pudessem ostentar o seu 
palhaço exclusivo, garantindo risos e diversão a seus 
convidados. E mesmo os que não eram nobres gostavam de ter 
um palhaço nos momentos especiais: casamentos, batizados e 
festas para os deuses... tudo pela presença dessas figuras que 
garantiam a alegria da festa” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 
20). 
 

 

Além das possibilidades narradas acima, os palhaços também estão no teatro. 

Dario Fo (1999, p. 314) aponta que em praticamente todos os gêneros teatrais 

podemos encontrar palhaços. A própria origem do teatro estaria ligada à comicidade: 

o nome comédia se liga ao termo grego komos, descrito como “nome dado às orgias 

noturnas nas quais os cavaleiros se entregavam à loucura, bebendo, dançando e 

amando em nome de Dionísio37” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 24). Segundo esta 

autora,  

 

“Essa seria a origem dos espetáculos dos mestres dóricos, com 

suas imensas barrigas e falos falsos, e seus diálogos cheios de 

referências sexuais improvisados na hora. Os personagens 

dessas comédias atravessaram os tempos. Vamos encontrá-los 

nas farsas Atelanas38, em Roma, nas cenas dos saltimbancos, 

                                                           
36

 Do original: “A formal distinction is therefore often made between “natural” and “artificial” fools. In 
the first category is the legitimate idiot, in the second an entertainer who plays the role of the fool”. 
Tradução livre.   
37

 Deus grego, encontrando correspondência romana em Baco. A origem do teatro estaria ligada aos 
rituais em homenagem a estes deuses. Na mitologia grega, Dionísio é filho de Zeus com uma mortal, 
sendo conhecido posteriormente como deus do vinho, do teatro e das festas.   
38

 “No século II antes de Cristo, atores da farsa popular típica da cidade de Atela, na Campânia, se 
dirigiram à Roma levando com eles um estilo de farsa baseado numa galeria de tipos bem definidos – 
cada qual com sua mascara grotesca – e em diálogos improvisados, irreverentes e cheios de malícia e 
obscenidades. Em Roma, a Comédia Atelana fincou raízes e passou a ser responsável por garantir um 
final alegre para as representações das peças históricas serias e das tragédias” (VIVEIROS DE CASTRO, 
2005, p. 42). 
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na Commedia dell’arte, em Molière e nos picadeiros e praças 

dos dias de hoje...” (Idem, p. 24). 

 

Aprofundando esta afirmação, John Towsen afirma que “a tradição do teatro 

ocidental começa não com as tragédias de Ésquilo eu as comédias de Aristófanes, mas 

com as pequenas farsas criadas e executadas por trupes itinerantes de palhaços e 

acrobatas da região dórica da Grécia antiga” (TOWSEN, 1976, p. 38)39. Esses artistas 

citados pelos autores ficaram conhecidos como mimos40. Segundo Viveiros de Castro 

(2005, p. 42), estes faziam “um estilo de farsa baseado numa galeria de tipos bem 

definidos – cada qual com sua máscara grotesca – e em diálogos improvisados, 

irreverentes e cheios de malícia e obscenidades”. A vocação do palhaço para a cultura 

popular41 já está presente nesta época, uma vez que os mimos utilizavam como base 

para suas atuações a vida cotidiana e elementos do burlesco da mitologia grega42. Esta 

vocação é acentuada pela afirmação de Dario Fo: “o mimo da antiguidade era 

considerado pelas classes superiores um gênero infame e desagradável. Sobre o mimo 

recaía a censura, como sobre tudo aquilo que o pode não consegue administrar ou 

utilizar em vantagem própria” (1999, p. 268).   

Na Antiguidade, a arte era um âmbito predominantemente masculino, porém 

algumas mulheres eram autorizadas a trabalhar como artistas. Franca Rame afirma 

que  

 
“Na antiguidade, as únicas mulheres autorizadas a subir em um 
palco, provavelmente no interior de uma taverna, eram as 
jogralescas. Durante o período cristão, há referências a 
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 Do original: “The Western tradition of theater begins, not with the tragedies of Aeschylus and the 
comedies of Aristophanes, but with short farces created and performed by troupes of itinerant clowns 
and acrobats in the Dorian states of ancient Greece”. Tradução livre.   
40

 Não confundir como mímicos, uma vez que “ao contrário dos mímicos atuais, os mimos gregos eram 
conhecidos por sua capacidade de fazer humor também com as palavras” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, 
p. 24). Segundo Sandra Chacra (1983, p. 29), as companhias itinerantes de mimos se dedicavam a um 
tipo de “farsa popular, entremeada de danças e jogos, na qual se imitavam os caracteres e costumes da 
época”.   
41

 Embora não nos aprofundemos no conceito, vale mencionar que nossa perspectiva de cultura popular 
acompanha de perto a indicada por Gramsci (1968, p. 184), sobretudo na oposição que explora entre 
cultura popular e erudita, definindo a primeira como a cultura própria das classes subalternas. Embora 
tenhamos trazido para a discussão Bakhtin, que também opera a distinção, preferimos focar, neste 
momento, na análise proposta por Gramsci.   
42

 Segundo Towsen, “muitas das farsas mimas foram criadas a partir de cenas da vida cotidiana e 
também do burlesco da mitologia grega, do original: “the loose plots of these mimic farces were woven 
around scenes from everyday life and burlesque of Greek mythology” (TOWSEN, 1976, p. 40). Podemos 
definir burlesco como grotesco, caricato ou cômico. 
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dançarinas famosas, como Teodora de Bizâncio. Existiam 
comprovadamente moças acrobatas da ilha de Creta três mil 
anos antes de Cristo (vide afrescos de Cnossos). Entretanto, 
durante toda a época greco-romana, há poucos registros de 
mulheres atrizes” (RAME apud FO, 1999, p. 341). 
 
 

Voltando novamente ao ocidente, uma grande crise social marca o início da 

Idade Média, divisão história que compreende o contexto europeu dos séculos V e XV. 

Segundo Renato Ferracini, com a decadência do teatro em Roma, a Igreja expulsa a 

arte dos ambientes oficias, porém “o teatro conseguiu sobreviver na clandestinidade e 

na obscuridade devido à existência de atores e companhias ambulantes de mimos, 

histriões, jograis e saltimbancos” (FERRACINI, 2001, p. 41). A pesquisadora Neyde 

Veneziano43 comenta a imersão de uma grande categoria de cômicos ligados a este 

período, quando os artistas acabam na clandestinidade:  

 
“Numerosas, variadas e contraditórias são essas figuras 
históricas, ou essas profissões marginais e divertidas, que, 
durante séculos, ficaram conhecidas na Itália como giullari 
[jograis]: bufões, menestréis, trovadores, histriões, mimos, 
saltimbancos, cantastorie, acrobatas, atores ambulantes, 
cuspidores de fogo, prestidigitadores, palhaços, mágicos, 
bobos da corte. Com certeza, na maioria das vezes, o giullare 
reunia em si mais de uma dessas funções, sobretudo em 
épocas muito remotas, quando ele poderia, ao mesmo tempo, 
contar e cantar histórias, fazer malabarismos e compor seus 
próprios versos. O fato surgiu depois da temporada dos mimos 
latinos e da reverência a Plauto e Terêncio, quando a história 
do teatro romano desmanchou-se, amordaçada em grandes 
silêncios. Assistiu-se à substituição da instituição teatral por 
uma teatralidade difusa. Aqui e ali, o teatro desorganizado 
mostrava a sua cara, travestido de charlatanismo” 
(VENEZIANO, 2002, p. 168. Colchete nosso).  

 
 

Desta forma, encontramos nesta época uma profusão de figuras clownescas. 

Talvez isso se dê pela maior documentação referente a esta época, não sendo possível 

afirmar que na Idade Média havia mais cômicos comparando este período ao anterior 

(Antiguidade); algumas figuras já existiam anteriormente44, mas parecem alcançar 
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 Embora narre o contexto italiano, o fenômeno está presente em toda a Europa. Dario Fo afirma que 
na Paris do século XV, dos 250 mil habitantes, 5 mil eram jograis (apud VENEZIANO, 2002, p. 167).  
44

 O bobo da corte já estava presente em épocas mais antigas, como afirma Alice Viveiros de Castro: “o 
costume teria começado no oriente. Egípcios, chineses e hindus não dispensavam essa figura insólita, 
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maior popularidade neste período. Para Alice Viveiros de Castro, “durante toda a Idade 

Média, onde houvesse um senhor, fosse ele um conde, barão, bispo, abade, príncipe 

ou rei, haveria um bobo. Uma corte que se prezasse deveria ter pelo menos um bobo 

para divertir o senhor e seus convidados” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 32).  

Como vimos acima, a figura mais popular desta época – também no 

Renascimento – é o bobo da corte. Segundo Luís Otávio Burnier (2009, p. 207) o bobo 

não era um ator, encarnava uma existência que mesclava vida e arte. Eles estavam 

presentes nas “funções cerimoniais sérias, parodiando seus atos, construindo ao lado 

do mundo oficial uma vida paralela. Esses personagens cômicos da cultura popular 

medieval eram os veículos permanentes e consagrados do princípio carnavalesco na 

vida cotidiana” (Idem).  

Embora a história guarde, via de regra, nomes de homem que eram bobos da 

corte, este âmbito não era exclusivamente masculino:  

 
“Mulheres também exerciam o ofício de bobo da corte. A 
história guardou o nome de Madame Rambouillet, na corte de 
Francisco I, e de Cathelot, que serviu à Margarida de Navarra, 
depois Margarida de Valois e, ainda, à Eleonora da Áustria e às 
suas filhas Madalena e Margarida. Catarina de Médicis tinha a 
seu serviço anões, anãs, um mouro, um turco e bobas, das 
quais sabemos o nome de duas: Jardinière e Jacquete. A mais 
famosa de todas as bobas foi Mathurine, que serviu à Henrique 
III, Henrique IV e ainda estava na folha de pagamento de Luís 
XIII, que detestava os graciosos e bufões, mas mantinha-os 
porque respeitava a tradição” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 
34). 

 

Numa ordem conservadora, com uma hierarquia bem definida não é de se 

estranhar que o bobo, praticamente um rei ao contrário, esteja presente nas cortes. 

George Minois (2003, p. 232) afirma que a função do bobo na corte era de subversão e 

transgressão e desaparecia no século XVII devido às mudanças sociais: “Uma época 

que se diz séria, racional, cartesiana e que encerra os loucos, não poderia, 

                                                                                                                                                                          
feia, ridícula, mas dotada de perspicácia inaudita e a quem era dado o direito de dizer verdades ao rei 
ou faraó. Grécia e Roma também tiveram seus bobos, mas foi na Idade Média que essa figura cômica 
encontrou seu apogeu” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 32). 
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evidentemente, tolerar a presença desses morosofos45 saídos de uma idade bárbara”46 

(Idem, p. 359).  

Fora das cortes, como apontado por Ferracini e Veneziano, os artistas acabam 

expulsos dos ambientes oficiais; assim a arte neste período se desenvolve de maneira 

praticamente marginal. Um dos lugares onde poderíamos encontrar artistas eram as 

feiras medievais. Dos séculos XII a XIII, nestas feiras eram realizadas trocas comerciais, 

símbolo das transformações econômicas e sociais que viriam mais à frente. Este foi 

mais um local para atuação de alguns cômicos, chamados saltimbancos. Alice Viveiros 

de Castro descreve a atuação destes artistas: “para chamar a atenção no meio da 

balbúrdia, armava-se um pequeno tablado – tipo um banco – e, em cima dele, eram 

realizados espetáculos. Vem daí o nome saltimbanco, saltare in banco.” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2005, p. 38, itálicos da autora). 

O princípio carnavalesco no cotidiano da Idade Média, conforme vimos em 

Burnier, é o tema de um dos livros mais famosos sobre esta época: A cultura popular 

na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. O ponto de 

partida do autor, Mikhail Bakhtin, é uma possível não compreensão47 do escritor 

François Rabelais (1494-1553) entre seus contemporâneos e pesquisadores de modo 

geral. Segundo Bakhtin, Rabelais teria trazido para a estética de suas obras 

Gargantua48 (1534) e Pantagruel (1532) a visão de mundo do camponês e do homem 

pobre que destoava radicalmente da visão de mundo oficial, do Estado e da Igreja. O 

teórico russo comenta que essa visão de mundo, vestindo a roupagem do discurso 

irônico, das temáticas escatológicas, do deboche, adquiria um sentido profundamente 

crítico.  

Esta visão é chamada por Bakhtin de realismo grotesco, na definição do autor 

“o sistema de imagens da cultura cômica popular da Idade Média e o seu apogeu é a 
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 Segundo Minois, “que faz surgir a razão da loucura” (Idem, 285).  
46

 Ainda segundo o autor, “não é apenas uma coincidência que a função do bobo do rei tenha 
desaparecido na França na aurora do absolutismo, no início do reino de Luís XIV: o monarca que pode, 
sem rir, compara-se ao sol é muito sério para ser sensato” (Idem, p. 232).  
47

 Rabelais teve seus livros confiscados por ordem da Universidade Francesa (Sorbonne) sob alegação de 
obscenidade, sendo também condenados pela Igreja Católica através do Index de 1564 – Índices de 
Livros Proibidos, instituído durante o Concílio de Trento – que considera as obras do francês como 
heréticas.  
48

 Apesar de ser publicado depois de Pantagruel, é o primeiro volume da história dos gigantes 
Gargantua e Pantagruel, pai e filho.   
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literatura do Renascimento” (BAKHTIN, 1987, p. 28)49. A principal característica deste 

tipo de realismo é o rebaixamento, ou seja, “a transferência ao plano material e 

corporal, o da terra e do corpo na indissolúvel unidade, de tudo o que é elevado, 

espiritual ideal e abstrato” (idem, p. 17). Este realismo grotesco sofreria, ao final da 

Idade Média, uma transformação:  

 
“Ao perder seus laços vivos com a cultura popular da praça 

pública, ao tornar-se uma mera tradição literária, o grotesco 

degenera. Assiste-se a uma certa formalização das imagens 

grotescas do carnaval, o que permite a diferentes tendências a 

utilizá-las para fins diversos” (BAKHTIN, 1987, p. 30).  

 

O autor defende que alguns dos aspectos desse realismo vão ser retomados em 

outros momentos, como nas comédias do dramaturgo francês Molière (1622-1673), 

nos romances filosóficos de Voltaire (1694-1778) e Diderot (1713-1784), e também na 

commedia dell’arte, que veremos mais a frente. Bakhtin é um autor bastante criticado, 

principalmente pela oposição radical entre cultura popular e cultura erudita. No 

entanto, este autor parece captar com bastante precisão o princípio carnavalesco 

presente neste período histórico. Como não é objeto deste trabalho, passamos ao 

Renascimento.  

É importante notar algumas mudanças no pensamento social que marcariam a 

transição para o modelo que, em grossas linhas, ainda está presente nos dias de hoje. 

Um traço importante é apontado por Bakhtin: a visão de mundo carnavalesca estaria 

na literatura do Renascimento. De certa forma, ainda que dialogue com a realidade da 

época, ela começa a deixar o âmbito cotidiano. Aqui vale a idéia de Karl Marx50 

segundo a qual a ultima fase um período histórico é sua comédia. Alguns autores 

apontam para a mudança na matriz social: Minois, por exemplo, afirma que “é tempo 

de colocar o mundo nos eixos e de eliminar dele a loucura. A grande desvalorização da 
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 Segundo a tese de Bakhtin, o que foi visto no cotidiano durante a Idade Média, ganharia a literatura 
na época do Renascimento. Nas palavras de Vilma Arêas, “com o Renascimento, tal filão cômico estaria 
pronto para subir à esfera da assim chamada grande literatura, através de autores muito diversos entre 
si: Boccacio, Shakespeare, Cervantes e Rabelais” (ARÊAS, 1990, pp. 27-8). 
50

 Segundo o autor, “A história age profundamente e passa por numerosas fases enquanto conduz ao 
túmulo a forma caduca da vida. A última fase da fórmula histórica universal é sua comédia. Porque o 
curso da historia é assim? Isso é necessário para que a humanidade se separe alegremente de seu 
passado” (apud MINOIS, 2003, p. 278).  
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loucura também começa no século XVI, e com ela é rejeitada a visão cômica e 

carnavalesca do mundo invertido” (MINOIS, 2003, p. 321).   

Tratando do lugar do louco na sociedade, Erasmo de Roterdã captaria com 

bastante precisão seu tempo – Idade Média – escrevendo, em 1509, o Elogio à 

Loucura, mostrando a mudança na visão sobre a loucura: “Erasmo não escarnece dos 

indivíduos, mas dos vícios: o riso é, assim, colocado a serviço da moral” (Idem, p. 264). 

Embora tenha escrito quatro séculos mais tarde, Michel Foucault aponta também para 

a mudança social desta época através de obras como Doença Mental e Psicologia 

(1954), História da Loucura (1961) e O nascimento da Clínica (1963). Embora Foucault 

tenha estudado temas diversos como psicologia, psiquiatria, prisões, loucura, 

sexualidade, entre outros, seu foco é muito claro: sempre está localizando a imersão e 

consolidação de uma sociedade punitiva e padronizadora. 

 Desta maneira, aos que escapam destas novas regras sociais, caberiam rótulos 

de “anormais” ou casos patológicos, facilmente enquadráveis através de 

medicamentos, tratamentos e internações. A maioria dos processos narrados por este 

autor tem início no final da Idade Média ou no final do Renascimento. Minois também 

aponta para esta mudança: “se o louco aparecia normalmente na paisagem humana 

da Idade Média, era rindo de outro mundo. Agora ele vai se destacar como um ‘caso 

de polícia’ concernindo à ordem dos indivíduos na cidade” (MINOIS, 2003, p. 324)51. 

Chegando ao Renascimento, encontramos diversas formas de arte que 

poderíamos considerar com clownescas ou que tem alguma inspiração nela. Por 

questões de foco, deixamos de apresentar os seguintes contextos: espanhol52, onde 

floresce a comédia e o personagem gracioso, que combina “papéis do bobo e do clown 

da commedia dell’arte” (Idem, p. 52); português, onde se destaca por Gil Vicente, 

autor de retratos satíricos de sua época, sempre baseados em temas populares; inglês, 

                                                           
51

 Por seu turno, Vilma Arêas, partindo de marcos históricos balizadores, como a queda de 
Constantinopla, Idade média, Idade moderna etc., aponta algumas grandes mudanças sociais ocorridas 
ao longo do período, como a “a consolidação da classe média” e o individualismo moderno, por 
exemplo. Segundo a autora, há mudanças históricas que influenciam no pensamento social, dando base 
à queda do feudalismo, ao absolutismo, ao surgimento do indivíduo e da classe média. Desta forma, o 
Renascimento será marcado pela formação dos Estados nacionais e pelo desenvolvimento da economia 
mercantil, que marca a transição do feudalismo para o capitalismo. Na cultura veríamos o nascimento 
da imprensa, valorização da cultura clássica através do humanismo, além de intenso desenvolvimento 
artístico. Ver ARÊAS, 1990, pp. 46-7. 
52

 Neste período encontramos Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, a famosa paródia dos 
romances de cavalaria da época.  
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onde o reinado de Elizabeth I (1558-1603) corresponde a um intenso desenvolvimento 

artístico, onde encontramos William Shakespeare (1564-1616), considerado um dos 

grandes dramaturgos da história do teatro, que, para Abrão Slavutzky (1999), tem o 

grande mérito de consolidar a comédia e o humor inglês e o contexto francês, onde 

encontramos Molière (1622-1673), dono de um humor lúcido, “com o qual ataca a 

tolice e a maldade no interesse da humanidade sofredora e iludida. [...] O que 

impressiona em Molière é a sua atitude bem humorada perante as desgraças da vida, 

sua capacidade de fazer comédia com as dificuldades do viver” (Idem).  

O contexto que mais nos interessa por influenciar a história do palhaço é o 

italiano, com a commedia dell’arte, que serve também de base para os casos narrados 

acima. Desta forma, este assunto será analisado de forma mais detida. Na Itália do 

século XVI surgiria um teatro popular que manteria vivo o espírito medieval, frente ao 

um teatro acadêmico, chamado de erudito. Este tipo de teatro popular tem como 

paradigmas o improviso, a primazia do gestual e a adoção de máscaras53, além da 

presença de personagens específicos54. Na commedia dell’arte “encontramos de tudo: 

música, dança e mímica, o apelo a todos os sentidos. O tema também era colhido nas 

mais diversas fontes: comédias antigas, pastorais, romances, contos, tragicomédias, 

peças populares ou eruditas” (ARÊAS, 1990, p. 55).  

Os personagens deste gênero teatral se dividiam entre os patrões e os criados, 

chamados de zanni55. A importância dos últimos para esse gênero teatral é imensa: em 

alguns casos encontramos definições que afirmam que a commedia dell’arte é a 

comédia dos criados56. Dario Fo comenta a origem do termo57 e dos personagens:  
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 Segundo Dario Fo, “a maioria das máscaras, inclusive as da commedia dell’arte, remetem ao mundo 
animal, ou seja, são zoomórficas. Aludem, particularmente, aos animais de quintal, domésticos ou 
domesticados [...] Há um significado nessa ligação com os animais de quintal que se refere à baixa corte 
daquele tempo – servos e todos os demais que viviam precariamente. Desse modo, somente a alta corte 
pertencia à congregação de humanos” (FO, 1999, p. 38). 
54

 São os chamados personagens fixos ou personagens-tipo, cujos traços físicos ou psicológicos são 
reconhecidos imediatamente pelo espectador. Geralmente se vestem de acordo com um mesmo 
modelo e atendem pelo mesmo nome, independente da peça teatral que encenam. Cf. VASCONCELLOS, 
1987, p. 155.  
55

 Entre os criados (zanni) estão Arlequim, o criado malandro, Pierrot, fiel e devotado, Briguela, cínico e 
astuto, Pulchinella, um bufão ridículo e ingênuo, Colombina, a serva romântica, entre outros. Alguns 
patrões são Pantaleão, o velho fidalgo, Doutor, o avarento pedante e Capitão, uma autoridade militar 
prepotente e covarde. Segundo Vilma Arêas, “em geral funcionavam em dupla, um inteligente e ardiloso 
e outro meio idiota, atuando como empecilho adicional às maquinações do primeiro” (Idem). 
56

 Para John Towsen (1976, p. 66): “Boa parte das ações nessas peças foram inspiradas pelos servos ou 
zanni; na verdade, a commedia dell'arte ficou conhecida também como a comédia dos servos”. Do 
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“Zanni era o apelido que, desde o século XV, os venezianos 

davam aos camponeses provenientes de toda a Lombardia [...] 

Houve, naquele período, a explosão de um fenômeno 

extraordinário: o nascimento do capitalismo moderno. Poucos 

sabem, mas o capitalismo moderno nasceu na Itália, com o 

dinheiro emprestado às guerras de conquistas coloniais [...] 

Veneza passa a gozar de um extraordinário desenvolvimento 

[...] Assim, esses zanni desesperados abandonam suas terras e 

migram, com suas mulheres, para a rica Veneza, à procura de 

trabalho. Aceitarão os trabalhos mais baixos. Suas mulheres 

descobrem o trabalho de domésticas e, depois, se dedicam à 

prostituição” (FO apud VENEZIANO, 2002, p. 180). 

 
Esse tipo de teatro teve grande aceitação na época e um dos motivos foi a 

proximidade dos temas escolhidos pelos atores com a realidade dos espectadores. 

Durante de dois séculos e meio de sucesso (CHACRA, 1983, pp. 29-30), evento sem 

paralelos na história dramática, este gênero eleva o improviso à categoria de arte, 

trazendo um reconhecimento que este tipo de intervenção não tinha até então. 

Embora seja conhecida como um gênero cômico e crítico, onde, segundo Towsen 

(1976, p. 64), cada um dos personagens era uma sátira dos habitantes de cada região 

italiana58, a crítica social se dava dentro de certos limites, como apontado por Dario Fo 

abaixo:  

“[...] só não eram ridicularizados os detentores do poder 

absoluto, os demais, como, por exemplo, os nobres decaídos e 

miseráveis, os médicos ou vendeiros, eram tratados como 

vulgares, impostores e embusteiros. Os nobres poderosos, os 

grandes mercadores e banqueiros nem sequer eram citados: 

os que se atreviam a fazê-lo se arriscavam a ser expelidos para 

fora da cidade com os ossos quebrados. Portanto, a ironia era 

permitida em relação aos personagens e profissões odiosos à 

burguesia capitalista nascente, que, naquele tempo, estava 

gerindo toda a cultura, inclusive o teatro” (FO, 1999, p. 40).  

 

                                                                                                                                                                          
original: “Much of the action in these plays was instigated by the servants, or zanni; in fact, the 
commedia dell’arte was also known as the commedia di zanni. Tradução livre.   
57

 Prólogo apresentado por Dario Fo como abertura para o monólogo A fome dos Zanni (La famme dello 
zanni), um dos integrantes de seu espetáculo Mistero Buffo (Mistério bufo, de 1969) e descrito pela 
pesquisadora Neyde Veneziano.  
58

 A exceção é o personagem Capitão, “um conquistador espanhol em solo italiano” (Idem, p. 64).  
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 Aqui também encontramos um número maior de homens, porém as mulheres 

também estão na commedia dell’arte, como descreve Towsen: “as trupes de 

commedia, como as dos mimos antigos, incluíram mulheres nas suas fileiras embora 

no "teatro legítimo" da época ainda fosse considerado uma prática vergonhosa”59 

(TOWSEN, 1976, p. 66). As trupes italianas giravam por toda a Europa de forma que os 

personagens trazidos pelos italianos foram sendo apropriadas e adaptadas ao contexto 

francês e inglês. Segundo Towsen, “a transformação do Arlequim e depois de Pierrô 

nos heróis românticos da pantomima inglesa e francesa abre a possibilidade para o 

reaparecimento de um palhaço mais turbulento e bufonesco”60 (Idem, p. 82).  

Desta forma, a tradição teatral italiana foi apropriada na Inglaterra, onde 

ocorrerá uma aproximação de tipos entre a commedia dell’arte e a tradição dos clowns 

ingleses. Mário Bolognesi narra o resultado deste processo nos seguintes termos: 

“desse encontro resultou uma sugestiva fusão que teve como ponto terminal a 

concepção do clown moderno e circense” (BOLOGNESI, 2003, p. 63). Sendo assim, 

iniciamos uma breve história do circo moderno. O desenvolvimento maior do tema 

circense se justifica uma vez que Fellini o comenta em um seu filme Os palhaços (Itália, 

1970) e por ser influencia direta na estética dele.  

Em 1769, Philip Astley (1742-1814), ex-sargento da cavalaria inglesa, constrói 

um edifício em Londres chamado Anfiteatro Astley. No início, fazia apresentações 

apenas com cavalos, feitas por exímios montadores que haviam integrado o Exército 

da Inglaterra (Idem, p. 31); passado algum tempo, Astley chamou todos os artistas que 

se apresentavam nas feiras61 e surge o circo moderno62 uma vez que, ao concentrar a 

platéia em um lugar fechado e dispondo-a ao redor de um círculo, nasce o picadeiro. 

                                                           
59

 Do original: “The commedia troupes like those of the ancient mimes, included women in their ranks 
even though the “legitimate theater” of the day still regarded this as a shameful practice”. Tradução 
livre.  
60

 Do original: “The transformation of first Harlequim and then Pierrot into the romanticized heroes of 
English and French pantomime left the door open for the reappearance of a more boisterous and 
buffoonish clown”. Tradução livre. 
61

 Segundo Bolognesi, “as feiras perderam, gradativamente, sua importância, tendendo ao 
desaparecimento. Esse esvaziamento colocou no desemprego um grande número de artistas 
ambulantes, saltimbancos, saltadores, acrobatas, etc. Todavia, o esmorecimento das feiras e da cultura 
popular das praças e ruas proporcionou, na realidade, uma transformação ate então inimaginável. A 
cultura popular adequou-se aos novos tempos, criando modelos novos de manifestação, comerciais por 
excelência” (Idem, p. 38).  
62

 Interessante notar que se trata do nascimento do circo moderno e não do circo em si que, em outros 
moldes, já estava presente na Roma Antiga.  
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Para incrementar seu espetáculo, surge a idéia de cavaleiros se apresentarem como 

simplórios camponeses desastrados tentando montar pela primeira vez. Estão aí os 

primeiros palhaços de circo63, cuja graça adviria da falta de traquejo do camponês 

diante da arte de montar64.  

Com a iniciativa de Astley, o espetáculo transferiu-se da praça para o interior de 

uma sala, possibilitando a cobrança de ingressos. Esses circos eram permanentes e se 

instalaram, primeiramente, nas grandes cidades onde os espetáculos dirigiam-se à 

crescente burguesia e à aristocracia. Em linhas gerais, podemos dizer que o circo é 

uma criação da sociedade comercial que vigorava na Europa do século XVIII que se 

desenvolveu ao lado dos Estados nacionais e do novo modo de produção capitalista. 

Nesse contexto, os espetáculos se transformariam, gerando manifestações bem 

diversas daquelas de origem aristocráticas. Dois aspectos deixam claro esse processo: 

o nomadismo e a diversidade dos espetáculos avessos à rigidez dos gêneros dos 

espetáculos apresentados no século XVIII (Idem, p. 43). 

No início do circo, o palhaço pode ser entendido com um artista cômico que, 

até o século XIX, tinha participações que parodiavam os outros números “sérios”. 

Assim, o termo palhaço era usado para definir qualquer cômico do circo. Mais tarde, o 

termo clown passou a designar um tipo específico de palhaço, o clown Branco, que 

encontraria seu contrário no Augusto (Idem, p. 62); mais à frente trataremos dessa 

dupla cômica, que irá se firmar mais à frente no histórico que estamos traçando. 

Porém, é necessário afirmar que existiram diversos tipos de palhaços no circo, que não 

há uma confluência dos outros tipos para a dupla formada por branco e augusto. 

Segundo Viveiros de Castro,   

 
“desde os primeiros anos dos circos de Astley, Price e Franconi 
já conviviam no picadeiro estilos diferentes de palhaços: o 
palhaço a cavalo, o palhaço da pantomima e o palhaço que 
dialogava com o mestre de pista. Devemos ressaltar que alguns 
artistas, já nessa época, mesclavam estes gêneros realizando 
números de saltos, habilidades sobre o cavalo, adestramento 
de animais, dança na corda, cenas cômicas de pantomima e 

                                                           
63

 Os primeiros cômicos do circo “restringiam-se a reproduzir, às avessas, um determinado número 
circense, principalmente de montaria. Haveria necessidade de outras ingerências para a formação do 
clown. Dentre essas, destacaram-se a pantomima inglesa e a commedia dell’arte” (Idem, p. 62).  
64

 Mais tarde, seria bastante comum a divulgação dos espetáculos que chegariam às cidades ser feita 
por funcionários do circo que, vestidos de palhaços, montariam o cavalo ao contrário.  
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cenas clássicas de saltimbancos de teatro e feira.” (VIVEIROS 
DE CASTRO, 2005, p. 66).    
 
 

Como marco histórico da criação da máscara do palhaço65 circense costuma-se 

citar Joseph Grimaldi (1778-1837). Neto de acrobata, filho de um mímico e 

descendente de saltimbancos, Grimaldi fez sucesso nas pantominas66 de Londres. 

Embora seja considerado o criador da máscara do palhaço, este artista não era de 

circo:  

 

“Toda a vida Grimaldi foi um palhaço de palco, de pantomimas, 

nunca tendo atuado num picadeiro. Mas suas graças, 

apetrechos e maquiagem marcaram de tal forma a arte da 

palhaçada que, por quase um século, sua imagem passou a ser 

a imagem clássica do palhaço. O rosto pintado de branco, 

grandes manchas vermelhas marcando as bochechas, a boca 

vermelha dando a sensação de um sorriso rasgado à força e 

uma inusitada peruca com os cabelos espetados produziam 

uma figura estranha, estapafúrdia, com um toque de 

crueldade” (Idem, pp. 62-3). 

 

A autora afirma ainda que o mérito de Grimaldi é a ascensão do palhaço na 

pantomima inglesa, que, à sua época, contava histórias envolvendo Arlequim e 

Colombina, sendo também chamada de Arlequinada. Grimaldi influenciou os palhaços 

de circo, que começavam a variar suas atuações. Muitas duplas são responsáveis pela 

sedimentação da influência de Grimaldi e por transformações posteriores na arte do 

palhaço. Desta época, conhecemos muitas duplas famosas que influenciam a atuação 

de palhaços até hoje. Porém, neste trabalho nos limitamos a explorar a solidificação da 

dupla cômica clown branco e augusto, que será vista em La strada e em seu filme Os 

palhaços, sem citar exemplos, pois são inúmeras duplas que influenciaram a atuação 

                                                           
65

 É preciso notar que Grimaldi se liga a certa tradição de palhaço, associada a seu tempo. Aqui é 
importante a ressalva do autor “embrião a partir do qual se formaram os palhaços atuais” (BOLOGNESI, 
2003, p. 38).   
66

 “As pantomimas inglesas contavam histórias fantásticas, abusando de cenários e figurinos mágicos, 
cheios de transformações e truques. Os cenários explodiam, os personagens eram enfeitiçados e 
transformavam-se em cena diante de todos. Bela Adormecida, Cinderela, Robinson Crusoé, Mamãe 
Ganso, eram algumas das mais populares do século XIX, montadas com muitos efeitos especiais e com a 
violência das histórias originais. A tradicional pantomima inglesa era povoada de fantasmas, ogros, 
lobos, duendes, gnomos e fadas, e tinha no clown o elemento cômico que perpassava todas as histórias, 
por mais absurdas que elas fossem...” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 63). 
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dos palhaços no circo e fora dele e certamente não seriam bem exploradas neste 

pequeno histórico que traçamos. 

 Durante bastante tempo, o uso da palavra em espetáculos era exclusividade 

das atividades oficiais francesas e inglesas. Assim, o palhaço, bem como outras formas 

não oficiais de arte, desenvolvia-se através de outras maneiras, apoiados na mímica e 

expressão corporal. Quando o uso da palavra foi liberado, primeiro na França em 1864, 

dá-se um marco na evolução dos clowns, uma vez que, segundo Bolognesi (2003, p. 

71), a apropriação da forma dialogada “procurou solidificar uma oposição básica, de 

forma a criar um par de tipos que comportasse um mínimo de conflito”.  

 Desta maneira, dá-se uma polarização em torno de um tipo dominante, 

denominado clown Branco e um tipo dominado, o Augusto. O clown branco tem boa 

educação, visível através da fineza dos gestos e nos trajes e movimentos a elegância. 

Geralmente tem o rosto coberto de branco, com traços negros evidenciando 

sobrancelha e lábios vermelhos, usa chapéu em forma de cone e a roupa traz muito 

brilho. Para Bolognesi (Idem, p. 74), no registro cômico, o clown branco recupera a 

elegância da tradição aristocrática, presente na formação do circo contemporâneo.   

O tipo augusto encarna algumas características que já vimos presentes na 

historia do teatro e mesmo nos palhaços rituais: o atrapalhado, inapto. Segundo 

Viveiros de Castro (2005, p. 70), “a grande novidade deste personagem é que ele se 

apresenta como um empregado do circo, algo mais próximo de um homem e não de 

um clown à la Grimaldi, como era hábito na época”. Numa análise sociológica, Mário 

Bolognesi (2005, p. 77) afirma que “a partir de 1880 o Augusto se impôs como 

estilização da miséria, em meio a um ambiente social que prometia sua erradicação”. 

Assim, a dupla branco e augusto acaba como reflexo da sociedade na qual se firma. Em 

outros termos, considerando que a dupla já existia há muito tempo, a maneira que 

esta se configura na época revela aspectos sociais. Para o autor (Idem, p. 78), “a dupla 

Augusto e Clown Branco, então, veio a solidificar as máscaras cômicas da sociedade de 

classes”.   

Sobre a relação entre o circo e o palhaço, Jesús Jara dirá que não há como 

saber quem deve mais a quem: “é certo que o palhaço viveu uma grande evolução 

através do seu trabalho no circo e com ele alcançou uma grande popularidade, 

também é certo que o circo conseguiu sobreviver em grande medida graças à grande 
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lista de palhaços que o alimentaram”67 (JARA, 2003, p. 32). Alice Viveiros de Castro 

(2005, p. 11) ressalta a evolução que o circo apresenta na trajetória do palhaço: “foi no 

picadeiro que ele atingiu a plenitude e finalmente assumiu o papel de protagonista”.  

Ainda segundo a autora,  

“O palhaço de circo foi considerado um personagem cômico 
novo porque a ele foi permitido mesclar o palhaço de tablado 
de feira; os diferentes tipos de criados da Commedia dell’arte;  
as cenas tradicionais do clown inglês; o clown da pantomima e 
o jester skakespeariano. O circo moderno nasceu com a mística 
de ser um espetáculo diferente, onde o público veria o 
inusitado das feiras, com o requinte e a classe de um 
espetáculo de teatro e a organização e a grandiosidade de um 
desfile militar” (Idem, p. 60). 

 

Embora o circo seja apenas mais um dos lugares onde o palhaço tem espaço e 

algumas mudanças significativas tenham acontecido dentro e fora deste ambiente, 

nosso histórico se encerra neste ponto justamente por ser a influência clownesca que 

impulsiona Fellini em seus escritos e filmes. A seguir apresentamos um breve histórico 

sobre palhaços no cinema, e, em seguida, algumas definições mais gerais sobre 

palhaço a partir das idéias do próprio cineasta.  

 

Os palhaços no cinema68. 

 
 

Ao longo do tempo, foi possível ver palhaços em todos os lugares: nas cortes, 

ruas, feiras, picadeiro ou teatros. Não seria diferente com o surgimento do cinema: 

segundo Jesús Jara (2003, p. 37), “se o circo deu ao palhaço a categoria definitiva de 

ofício, o cinema deu a ele cotas de popularidade inimagináveis até aquele momento. O 
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 Do original: “[...] es cierto que el clown ha vivido una gran evolución a través de su trabajo en el circo 
y con él ha alcanzado una gran popularidad, también es cierto que el circo ha conseguido sobrevivir en 
gran medida gracias a la larga lista de grandes payasos que lo han alimentado […]”. Tradução livre.  
68

 Vários autores destacaram a figura do palhaço no cinema, estabelecendo a relação entre a atuação da 
personagem com a crítica ao mundo sob o signo do capitalismo, como Siegfried Kracauer, Walter 
Benjamim e, posteriormente, Dieter Prokop. Kracauer, por exemplo, via no palhaço, conforme aponta 
sua comentadora, Mirian Hansen, uma "aguçada alteridade com relação ao processo contínuo de 
modernização". Em virtude da nossa opção por fazer uma passagem pelos "palhaços" no cinema, mais 
no sentido de apresentá-los, não aprofundamos a discussão nessa direção. Além disso, tais autores 
deram ênfase à comédia pastelão, o que difere de nossa entrada nos filmes de Fellini. O que temos em 
Fellini, em La Strada não apenas se afasta do "pastelão" como traz para a tela o palhaço e certa 
ambiência do universo circense. 
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maravilhoso invento dos irmãos Lumière69 se converteu em seu meio de consagração 

material e público”70. Outra questão apontada pelo autor é a não identificação, por 

parte do público, dos grandes cômicos do cinema como palhaços; a razão disso estaria 

no fato de que os palhaços saíram do seu habitat natural, além do enorme sucesso que 

fizeram, convertendo alguns em novos ricos, envoltos em um status até então 

desconhecido pela grande maioria dos palhaços de teatro, circo e rua.  

A maneira como estes ocuparam as telas é muito parecida com a forma de 

atuação dos palhaços dos circos europeus, ou seja, criando tipos específicos. Segundo 

Burnier (2009, p. 209), “Carlitos é o clown de Chaplin, pessoal e único, não importando 

se desempenha o papel de O grande ditador, do vagabundo de O garoto ou do 

operário em Tempos modernos”. É interessante notar que Federico Fellini afasta-se um 

pouco desse perfil: ele colocaria palhaços em cena, mas através de personagens. Dessa 

forma, sua mulher, Giulietta Masina, interpretaria duas palhaças: a povera Gelsomina 

em La strada (Itália, 1954), e também a prostituta Cabíria em Noites de Cabíria (Itália, 

1957). Este tema será retomado no último capítulo, onde discutiremos o modo como 

os palhaços foram apresentados por Fellini. 

O primeiro clown do cinema apontado pelo autor é o francês Gabrielle Leuvielle 

(1883-1925), conhecido como Max Linder. Como o cinema ainda estava nos seus 

primórdios, seus filmes foram feitos com câmera parada. O palhaço de Linder era um 

homem urbano e elegante, que sempre se metia em confusões devido às suas 

“segundas intenções”. Dois de seus filmes são O mosqueteiro (França, 1919) e Ajuda! 

(França/1924).   

 Em 1895 nascia nos Estados Unidos, filho de artistas mambembes, Joseph 

Francis Keaton (1895-1966), conhecido como Buster (incrível em inglês) Keaton. Após 

muito sucesso nas comedias musicais (vaudeville) foi contratado por um produtor de 

cinema. Contracenaria com Chaplin em Luzes da Ribalta (EUA, 1952) e, atrás das telas, 

escreveria gags para os filmes dos Irmãos Marx. Um dos filmes mais conhecidos de 
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 Embora o autor não cite, é necessário incluir, ao lado dos irmãos Lumière, Georges Méliès, um 
ilusionista francês e precursor do cinema, que utilizava recursos avançados para a época em favor da 
criação mundos fantásticos. Recentemente Méliès foi homenageado com o filme A invenção de Hugo 
Cabret (EUA, 2011), dirigido por Martin Scorsese e baseado no livro homônimo de Brian Selznick.  
70

 Do original: “Si el circo dotó al clown de la definitiva categoría de oficio, el cine logro para él cotas de 
popularidad inimaginables hasta ese momento. El maravilloso invento de los hermanos Lumière se 
convirtió en su medio de consagración material y público”. Tradução livre.  
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Keaton é A General (EUA, 1927), mas outros trabalhos também podem ser destacados, 

como Sherlock Jr. (EUA, 1924), Marinheiro por descuido (EUA, 1924) e O homem das 

novidades (EUA, 1928).   

Também americano, Harold Lloyd (1893-1971) cria no cinema um tipo franzino, 

de terno, chapéu de palha e óculos. Mesmo interpretando um homem comum, que 

certamente se misturaria à multidão, acaba se tornando um ilustre anônimo em 

virtude das suas trapalhadas. Era como se a personagem levasse para as telas a vida 

um americano médio em meio à crescente urbanização de sua época. Ao lado de 

Keaton e Chaplin, foi considerado um dos grandes comediantes de sua época. Uma das 

cenas mais famosas na qual atua é aquela do filme O Homem Mosca, onde ele fica 

pendurado em um relógio situado no alto de um arranha-céu, o qual escala para 

ganhar um prêmio e, ao mesmo tempo, fugir da polícia.  

 
5. Harold Lloyd em O Homem Mosca (EUA, 1923). 

 
 Na Inglaterra, filho de atores do vaudeville (espetáculos de variedades), nasce 

Charles Chaplin (1889-1977). Durante uma turnê pelos Estados Unidos, é convidado 

para fazer um filme, que estrearia em 1914. É a estréia de Carlitos no cinema, que faria 

sucesso em muitos filmes como O garoto (EUA, 1921), O Circo (EUA, 1928), Luzes da 

cidade (EUA, 1931), O grande ditador (EUA, 1940), Luzes da ribalta (EUA, 1952), além 

do consagrado Tempos Modernos (EUA, 1936). Carlitos trazia em sua atuação uma 

crítica à nova maneira das pessoas se relacionarem com o tempo e com o espaço, 

caracterizados pelo ritmo frenético da cidade e da produção e reprodução em série de 

mercadorias.  
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6. Buster Keaton e Charles Chaplin em Luzes da Ribalta (EUA, 1952). 

  

Contemporâneos de Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy, mais conhecidos como 

O Gordo e o Magro, figuram entre os grandes palhaços do cinema. O americano Oliver 

(1892-1957) e o inglês Stan (1895-1965) fariam, para televisão e cinema, mais de cem 

filmes juntos. Entre seus trabalhos estão Filhos do deserto (EUA, 1933) e Dois caipiras 

ladinos (EUA, 1937). Na época da transição hollywoodiana do cinema mudo para o 

cinema sonoro, os Irmãos Marx alcançam o sucesso. Os cinco irmãos já eram famosos 

nos vaudevilles americanos quando chegam ao cinema, onde três deles se destacam: 

Groucho (1890-1961), Harpo (1888-1964) e Chico (1887-1961). Alguns de seus filmes 

são Diabo a quatro (EUA, 1933), Irmãos Marx no circo (EUA, 1939) e Copacabana (EUA, 

1947) que tem Carmen Miranda no elenco.   

 

 
7. Harpo em Irmãos Marx no circo (EUA, 1939).  
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Na Itália, encontramos Antonio de Curtis (1898-1967), vulgo Totò, que aparece 

pela primeira vez nas telas italianas em 1937. Além de ator de teatro e televisão, este 

comediante também era cantor e compositor. Muitos pesquisadores o declaram como 

herdeiro da commedia dell’arte e a maestria de seu trabalho influenciaria outros 

italianos como Dario Fo, que o considera essencial para o aprendizado da comédia, 

lançando um livro intitulado Totò: Manual do ator cômico. Alguns filmes dos quais 

Totò participou foram Milagre em Milão (1951, de Vittorio de Sica), Onde está a 

liberdade (1954, de Roberto Rosselini), Ouro de Nápoles (1954, de Vittorio De Sica) e 

Os eternos desconhecidos (1958, de Mário Monicelli). Quando escreveu o roteiro de A 

viagem de G. Mastorna, projeto iniciado em 1965 que permaneceu não realizado, 

Fellini71 revelou o desejo de ter Totò atuando.  

Na França, encontramos Jacques Tati (1907-1982), roteirista, diretor e ator. Em 

filmes como Meu Tio (França/Itália, 1958), As férias do Sr. Hulot (França, 1953) e As 

aventuras do Sr. Hulot no tráfego louco (França/Itália, 1971) encontramos o 

atrapalhado personagem Sr. Hulot, que baseia seu humor nas mudanças no contexto 

europeu, pleno de inovações tecnológicas, apresentando uma crítica à “modernização” 

européia diretamente ligada à burguesia francesa, que transforma também as relações 

humanas.   

 
8. Jacques Tati como Sr. Hulot em Meu Tio (França/ 1958). 

                                                           
71

 Para Fellini (2000, p. 170), “como todos os grandes palhaços, Totò encarnava uma contestação total, e 
a descoberta mais comovente e confortante era reconhecer nele, de imediato, dilatados ao máximo, 
exemplificados naquele aspecto de personagem de Alice no país das maravilhas, a história e 
características dos italianos: a fome, a miséria, a ignorância, qualquer pequeno-burguês, a resignação, a 
desconfiança, a vida de Pulchinella. Totò materializava, com uma elegância desprendida e brilhante, a 
eterna dialética da abjeção e de sua negação”.  
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 Outro cômico que começa a se destacar nos anos de 1950, tanto no cinema 

quanto na televisão é o americano Jerry Lewis (1926). Com seu jeito atrapalhado e 

suas caretas, marcou época em Ou vai ou racha (EUA, 1956), A farra dos malandros 

(EUA, 1954), entre outros.  

 

 
9. Jerry Lewis em O Otário (EUA, 1964). 

 

Na mesma época, o inglês Peter Sellers fazia o papel de um inspetor muito 

atrapalhado em A pantera cor-de-rosa (EUA/Inglaterra, 1963). Outro filme que se 

destaca é Um convidado bem trapalhão (EUA, 1968). No final da década de 1960, os 

ingleses Eric Idle, Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin e Terry Jones criaram o 

grupo Monty Python, que marcaria época com seu humor dito absurdo ou nonsense.  

 
10. Monty Python em busca do cálice sagrado (Inglaterra, 1975).  
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A criação deste levou os artistas ingleses a um sucesso estrondoso: tempos 

depois estariam no cinema, nas rádios, lançariam livros e jogos eletrônicos. Além da 

série de televisão, intitulada Monty Python’s Flying Circus, alguns dos filmes que 

ficaram mais famosos foram Em busca do cálice sagrado (Inglaterra, 1975) e A vida de 

Brian (Inglaterra, 1979). Como na atualidade se multiplicam os exemplos de palhaços 

no cinema, não conseguiríamos apresentar nem mesmo um breve histórico neste 

pequeno capítulo. Tomando em análise alguns palhaços que atuaram no cinema, Jesús 

Jara afirma que estes acabaram por empreender uma crítica social. Nos seus termos:  

 

“Os palhaços do cinema mudo, Chaplin e Keaton, refletiram em 

seus filmes o devastador desenvolvimento industrial que 

chegou, nos avisaram do absurdo no qual resulta um excesso  

de mecanização. Ai estão seus geniais filmes Tempos modernos 

ou A casa elétrica. E O grande ditador, verdadeira jóia de 

argumento democrático. Ou os Irmãos Marx, outros 

tremendos transgressores, com sátiras políticas de grande 

nível, como em Diabo a quatro. Ou os personagens de Jerry 

Lewis ou, mais recentemente, Woody Allen, tímidos, 

perplexos, oprimidos pelo ambiente, pela complexidade das 

relações humanas e normas sociais”72 (JARA, 2003, P. 47). 

 
Para encerrar o tópico, falaremos sobre o contexto brasileiro. Oscarito (1906 - 

1970) nasceu em família circense, tendo sua estréia aos cinco anos. No circo, foi 

palhaço, trapezista, acrobata e ator. Trabalhou no Teatro de Revista e em diversas 

chanchadas73 e sua estréia foi no filme Noites cariocas (Brasil, 1936). Fez mais de 

quarenta filmes, muitos deles ao lado de Grande Otelo. Segundo Alice Viveiros de 

Castro,   
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 Do original: “Los clowns del cine mudo, Chaplin e Keaton, reflejaron en sus películas el devastador 
desarrollo industrial que se nos venía encima, nos avisaron de lo absurdo que resulta un exceso de 
mecanización en el hogar. Ahí están sus geniales películas Tiempos modernos o La casa eléctrica. Y El 
gran dictador, verdadera joya de alegato democrático. O los Hermanos Marx, otros tremendos 
transgresores, con sátiras políticas de gran nivel, como Sopa de ganso.  O los personajes de Jerry Lewis 
o, más recientemente, Woody Allen, apocados, perplejos, superados por el entorno, la complejidad de 
las relaciones humanas y las normas sociales”. Tradução livre.  
73

 Segundo a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, organizado por Fernão Ramos e Luiz Felipe Miranda, 
“gênero cinematográfico de ampla aceitação que melhor sintetiza e define o cinema brasileiro nas 
décadas de 30, 40 e principalmente 50 produzido majoritariamente, no Rio de Janeiro. Diante de um 
mercado cinematográfico completamente dominado pela produção estrangeira de origem norte-
americana, a chanchada tornou-se, para o bem ou para o mal, a forma mais visível e contínua de 
presença brasileira nas telas do país” (2004, p. 115).   
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“Oscarito é um excelente exemplo de palhaço sem maquiagem 

nem nariz vermelho. Criou um personagem que atravessa o 

tempo, que assume qualquer papel, mas sempre quem está 

em cena é o Oscarito. Oscarito de Sansão, Oscarito de Romeu, 

Oscarito em sua impagável imitação de Dulcina de Moraes – 

sempre é Oscarito” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, pp. 184-5). 

 

Grande Otelo (1915-1993), parceiro de Oscarito em muitos filmes, também tem 

origem circense. Na sua carreira cinematográfica74 encontramos 118 títulos, tendo 

atuado não apenas das chanchadas, mas também na renovação do cinema brasileiro 

através da participação em filmes como Rio Zona Norte (Brasil, 1957), dirigido por 

Nelson Pereira dos Santos, Assalto ao trem pagador (Brasil, 1962), dirigido por Roberto 

Farias e no destacado Macunaíma (Brasil, 1969) dirigido por Joaquim Pedro de 

Andrade.  

 

 
11. Grande Otelo em Macunaíma.  

 

Outro grande cômico brasileiro que se destacou no cinema foi Mazzaropi 

(1912-1981). Trabalhou em rádios, circos, teatros e na televisão. Sua estréia no cinema 

acontece em Sai da Frente (Brasil, 1952). Mazzaropi deu vida a um caipira que 

ridicularizava o homem rural em um momento brasileiro onde esse tipo de abordagem 

é bastante interessante uma vez que o país buscava o desenvolvimento urbano. 
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 Informações do site www.ctac.gov.br/otelo dedicado à memória de Grande Otelo e gerenciado pela 
Fundação Nacional de Artes do Ministério da Cultura. Acesso em 02 de agosto de 2012.   
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Embora bastante criticado pelos acadêmicos e críticos, fez um imenso sucesso junto ao 

público.    

Uma das mulheres que se destacou no cinema, rádio e televisão foi Zezé 

Macedo75 (1916-1999), sendo seu primeiro filme O petróleo é nosso (Brasil, 1954), 

dirigido por Watson Macedo. Esteve ao lado de Oscarito em O homem do Sputnik 

(Brasil, 1959) e Esse milhão é meu (Brasil, 1959), ambos dirigidos por Carlos Manga.  

Na década de 1970 sua carreira foi impulsionada pelas pornochanchadas76, que 

ganhavam popularidade enquanto, na televisão, trabalhava ao lado de Chico Anysio.  

Recentemente Selton Mello fez uma homenagem aos circos e palhaços 

brasileiros através de seu filme O palhaço (Brasil, 2011). Mello interpreta Benjamim77, 

o palhaço Pangaré, filho de Valdemar78, dono do circo e palhaço Puro Sangue, 

interpretado por Paulo José. Também homenageados, aparecem no filme Moacir 

Franco como delegado de uma cidade interiorana, Jorge Loredo (que ganhou fama 
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 Além de Zezé Macedo, Alice Viveiros de Castro destaca várias cômicas brasileiras, não só do cinema: 
“No Brasil tivemos maravilhosas comediantes, desde Passarola e Joana Castiga até as cômicas dos 
teatros, do cinema e da televisão: Otília Amorin, Pepa Ruiz, Dercy Gonçalves, Mara Rúbia, Alda Garrido, 
Consuelo Leandro, Carmen Verônica, Renata Fronzi, Nádia Maria, Berta Loran e tantas outras (...)”. A 
autora ressalva, no entanto, que era “raro” que fossem “conhecidas pelo seu imenso talento de atriz” 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 221). 
76

 Segundo a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, organizado por Fernão Ramos e Luiz Felipe Miranda, “o 
rótulo pornochanchada serviu como uma designação para filmes que, na passagem para a década de 70, 
apresentavam uma confluência de fatores econômicos e culturais, produzindo uma nova tendência no 
campo cinematográfico: um cinema que apontava na direção do questionamento dos costumes, da 
exploração do erotismo. O gênero pornochanchada - conjunto de filmes com temáticas diversas mas 
com formas de produção aparentadas - identificado com comédias-eróticas, rapidamente conquistou 
amplas parcelas do mercado. Produzidas com "recursos controlados", as pornochanchadas aglutinavam 
a influência dos filmes italianos em episódios, o erotismo que se insinuava nos filmes paulistas do final 
da década de 60 (e em seus títulos apelativos) e a reatualização da tradição carioca da comédia popular 
urbana” (2004, p. 432).  
77

 Homenagem à Benjamim de Oliveira, filho de escravos nascido em 1870 em Minas Gerais que foge 
com o circo aos doze anos. Sua carreira circense “entra para a história por ter criado o circo-teatro, o 
verdadeiro teatro popular do Brasil que, por quase 60 anos, foi o teatro preferido do interior e das 
camadas populares das grandes cidades” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 175). 
78

 Homenagem ao palhaço Valdemar Seyssel (1905-2005), o famoso Arrelia, que foi “o primeiro palhaço 
a aparecer na televisão, pois fez parte da histórica primeira transmissão no Brasil, realizada em São 
Paulo, em 1950, pela TV Tupi. Começando na TV Paulista e depois na Record, trabalhou na televisão por 
mais de 20 anos, tendo como parceiros seu irmão, Henrique e seu sobrinho Walter, o Pimentinha” 
(Idem, p. 193). A partir de 1948 dez inúmeros filmes, entre eles O Palhaço atormentado, de 1948 e “na 
década de 50 fez praticamente um filme por ano: 1950 – A Vida é Uma Gargalhada; 1951 – Suzana E O 
Presidente; 1952 – Modelo 19; 1953 – O Homem Dos Papagaios e Destino em Apuros; 1954 – A Sogra; 
1955 – Carnaval em Lá Maior; 1957 – O Barbeiro Que Se Vira; 1958 – Na Corda Bamba. Seu ultimo 
trabalho em cinema foi Pluft, o Fantasminha, de 1965, adaptação da peça de Maria Clara Machado 
dirigida pelo francês Romain Lesage” (Idem, 2005, p. 193). 
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com o personagem Zé Bonitinho79, criado em 1960 com ajuda de Chico Anysio) e 

Teuda Bara, atriz mineira do Grupo Galpão80. Selton Mello coloca na tela a história de 

uma trupe brasileira itinerante que roda por pequenas cidades de Minas Gerais. Como 

pano de fundo, discute o cotidiano e as dificuldades dos pequenos circos mambembes, 

a visão que os habitantes das cidades têm sobre os artistas circenses e o estigma do 

palhaço triste que, apesar de divertir, não consegue realização no próprio ofício, 

conflito resolvido ao final do filme, quando Benjamim finalmente encontra seu lugar 

no mundo: o de palhaço e administrador do circo Esperança.   

 

 
12. Puro Sangue e Pangaré no picadeiro. 

 

O palhaço para Fellini.  

 

Para iniciar este tópico, vale retomar a definição do próprio cineasta em 

questão:  

 
“O palhaço encarna as naturezas da criatura fantástica, que 

exprime o aspecto irracional do homem, o componente do 

instinto, aquela porção de rebeldia e de contestação contra a 
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 ALMEIDA, Marco Rodrigo. “Galã” Zé Bonitinho completa 50 anos. Folha de São Paulo. São Paulo, 14 de 
março de 2010, Ilustrada.  
80

 Sediado em Belo Horizonte, foi fundado em 1982 e é referência em teatro de rua, sendo conhecido 
pela sua versão do espetáculo Romeu e Julieta, de William Shakespeare, concebida com inspiração em 
Guimarães Rosa e no sertão mineiro.   
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ordem superior que existe em cada um de nós. É uma 

caricatura do homem em seus aspectos de animal e de criança, 

de zombado e zombador. É um espelho no qual o homem se vê 

de maneira grosseira, disforme, bufa. É a sombra. Existirá 

sempre. É como se perguntássemos: A sombra morreu? A 

sombra morre? Para fazê-la morrer, é necessário que o sol 

esteja a pino na cabeça, então ela desaparece. O homem 

iluminado por completo fez desaparecer seus aspectos 

caricaturais, engraçados, disformes” (FELLINI, 2000, p. 157).  

 

Interessante notar que a definição do cineasta escapa do âmbito 

exclusivamente artístico. Ele coloca o palhaço como caricatura de cada um de nós, 

apresentando uma visão mais psicológica e totalizante afirmando que cada um de nós 

é um palhaço já que este representa o instinto, a rebeldia e aspectos irracionais. Essa 

visão fica mais clara nas cenas iniciais do filme Os palhaços, realizado no final dos anos 

1960, que descreveremos abaixo.  

O início do documentário, realizado para a rede de televisão italiana R.A.I.81, 

começa com as lembranças do cineasta ainda criança quando um circo chega à sua 

cidade. Na noite seguinte, a mãe o leva para assistir o espetáculo. Em meio aos 

números, Fellini tem medo dos palhaços, apanha da mãe e é levado para casa. O 

menino aparece novamente no quarto para apoiar a narração em off do próprio 

cineasta:  

 

“Aquela noite terminou mal. Os palhaços não me fizeram rir e, 

sim, me assustaram. Aqueles rostos de gesso, expressões 

indecifráveis, aquelas máscaras retorcidas, os gritos, risadas, as 

piadas atrozes, me lembravam outras figuras estranhas e 

inquietantes que vagam por cada aldeia do campo.”  

 

É a entrada para o cineasta contar as figuras clownescas que integram a sua 

história: Giovanone, “um vagabundo desajeitado que flertava a sua própria e especial 

maneira”, uma freia anã que “falava sozinha, sempre apressada, dizia que só os santos 

a confiavam nela; morava no convento e também no manicômio”, um mutilado da 

Grande Guerra, “outra figura apavorante, que estava sempre à beira mar junto às 
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 Radio Audizioni Itália, rede pública de televisão e rádio, que começa suas transmissões televisivas em 
1954. 
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“tropas de choque” e com a Sra. Ines, que sabia os discursos de Mussolini”, o chefe de 

estação, um homem baixo que tenta impor sua autoridade, mas acaba sendo motivo 

de gozação, que só acaba com a presença de um oficial fascista e Giudizio, que 

“contava os pontos dos intermináveis jogos de bilhar. Gaguejava um pouco, não se 

entendia bem o que dizia”, “um tipo tranqüilo, só tinha uns ataques após ver algum 

filme de guerra: vestia um uniforme, saía de sua loja de selas achando que estava em 

guerra”. O cineasta afirma que planejou uma seqüencia para o documentário, que 

acabou não realizando:  

 
“O mundo, não só minha cidade, está cheio de palhaços. 

Durante a entrevista em Paris para esse filme, tinha imaginado 

uma seqüência, que depois não filmei, na qual, viajando de 

táxi, de tanto falar nos palhaços, acabávamos por vê-los nas 

ruas. Velhas ridículas com penteados absurdos, mulheres com 

sacos de plástico na cabeça para se protegerem da chuva 

enormes chapéus com casacões descosturados, homens de 

negócios com chapéu-coco e um bispo que parecia 

embalsamado dentro de um carro ao lado do nosso” (FELLINI, 

2000, p. 173).   

 

Como se pode notar, a afirmação reitera a visão do cineasta, mostrando que o 

ridículo ou as situações ridículas podem ser encontrados nas situações mais banais do 

cotidiano, bastando, para tanto, um olhar preparado para identificar tais situações. 

Ainda segundo Fellini, o palhaço representaria uma situação de “desnível, de 

inadequação do homem frente à vida. Através dele exorcizamos a nossa impotência, as 

nossas contradições e principalmente a ridícula e desproporcional luta contra os 

fantasmas de nosso egoísmo, de nossa vaidade e de nossa ilusão” (FELLINI, 1974, p. 

54). Vê-se que as palavras utilizadas pelo autor, como desnível, inadequação, nossa 

contradição etc., mais do que se referir ao palhaço no seu aspecto artístico, dirigem-se, 

antes, às características que são comuns a todos nós, nas mais variadas situações. 

Nesse sentido, e buscando provocar o espírito que reverbera das citações do autor, 

uma observação mais atenta poderia nos mostrar os vários aspectos clown da nossa 

vida, que se manifestam sempre que nossos atos, desejos e comportamentos traem a 

ilusão que temos de que somos senhores e senhoras de si, adequados e ajustados o 

tempo todo. 
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Trabalhando a partir do registro cotidiano, o cineasta se aproxima da 

familiaridade do palhaço com o arquétipo do louco, que veremos presentes em La 

strada de forma central e em muitos outros filmes de forma secundária. Sobre a 

relação entre o palhaço e o louco, John Towsen afirma que   

 

"Ao longo da história, a idéia do palhaço tem sido associada 

com o louco. Este geralmente é entendido como alguém 

desprovido de senso comum senão totalmente desprovido de 

razão - e abrange uma ampla gama de personagens, incluindo 

tanto o idiota local como o excêntrico inofensivo. Hoje 

podemos falar do diagnóstico clínico de esquizofrenia, no 

mesmo sentido. Muitos traços característicos do louco são os 

do homem "natural". Na falta de traquejo social e, felizmente, 

operando fora das leis da lógica, ele é muitas vezes visto como 

uma criança ou um animal, mas raramente como um adulto 

maduro – suas percepções estão muito grosseiramente 

estruturadas, o seu uso da linguagem é uma paródia da fala 

normal. Não se impressionou com cerimônias sagradas ou o 

poder de regras: ele é um sujeito a ser abertamente blasfemo 

e desafiador; desinibido em assuntos sexuais, muitas vezes ele 

se delicia com o humor obsceno. A prevalência do louco na 

maioria das culturas humanas está em paralelo com o mito 

universal do malandro" (TOWSEN, 1976, p. 05)82.  

 

O autor fala sobre a proximidade do homem com o louco, apontando para a 

incapacidade do primeiro de se adequar aos ideais sociais de cada época. Sendo assim, 

podemos afirmar que o palhaço traria em si uma grande crítica social, apontada 

artisticamente através da pequenez, do popular e de aspectos corporais, levando a 

pensar sobre o funcionamento do cotidiano já que apontaria para outras 

possibilidades de existir no mundo; ao mostrar o diferente e o anárquico, levaria ao 

questionamento da lógica hegemônica. Parece que esta figura leva à relativização da 

                                                           
82

 Do original: “Throughout history, the idea of the clown has been linked with the fool. Fool is usually 
taken to mean someone lacking common sense, if not totally devoid of reason – and encompasses a 
broad range of characters, including both the village idiot and the harmless eccentric. Today we might 
speak of the clinically diagnose schizophrenic in the same sense. The fool’s characteristic traits are very 
much those of “natural” man. Lacking social graces and blissfully operating outside the laws of logic, he 
is often seen as a child or ever an animal, but only rarely as a mature adult – his perceptions are too 
crudely structured, his use of language a parody of normal speech. Unimpressed with sacred ceremonies 
or the power of rules, he is a liable to be openly blasphemous and defiant; uninhibited in sexual matters, 
he often delights in obscene humor. The prevalence of the fool in most human cultures is paralleled by 
the universal myth of the trickster”. Tradução livre.  
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realidade imediata, mostrando que tudo pode ser visto de outra maneira, e, por que 

não, assumir outras formas.  

Assim, palhaços seriam capazes de questionar a realidade que os cerca, 

realizando uma crítica sobre as hierarquias e autoridades, mostrando o pertencimento 

a um mundo opressivo e mecânico. Seu grande potencial estaria em revelar a 

realidade de forma sutil, deslocando o comum e cotidiano para o âmbito da dúvida.  
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O clownesco em La strada (Itália, 1954). 
 

 
Para analisar o filme em questão, optamos por apresentar uma descrição do 

mesmo em um primeiro momento e, logo após, um tópico sobre eixos considerados 

centrais no filme.  

 

La strada: itinerários entre imagens. 
 

  
Na abertura do filme, além dos créditos, dois aspectos chamam atenção: o 

logotipo da empresa distribuidora de Dino de Laurentiis, responsável pela realização e 

distribuição do filme e a música. Como já dissemos no primeiro capítulo, algumas 

produtoras italianas – como esta, de Carlo Ponti e Dino de Laurentiis – foram 

importantes para a produção e circulação de grande parte da filmografia italiana na 

época em questão. A música83 que acompanha a apresentação dos atores, produtores 

e técnicos nos antecipa o clima do filme: já no início ouvimos a música que Gelsomina 

aprenderá a tocar no decorrer da trama. É também pela música que ocorrerá uma 

mudança de ritmo na obra, que será sugerida pelo personagem O Louco, interpretado 

por Richard Basehart. Mais à frente retomaremos estes aspectos.  

Na primeira cena vemos Gelsomina (Giulietta Masina), em um plano de 

conjunto84, à beira da praia, com um feixe de lenha às costas. Em seguida, entram em 

cena quatro crianças que anunciam: “Vá para casa. Sua mãe mandou ir para casa. 

Chegou um homem numa moto bem grande. Ele disse que Rosa morreu”. Gelsomina 

                                                           
83 A música será retomada em vários momentos e, do ponto de vista estético, mantém com o filme uma 

estreita relação, pois se em sua primeira parte ela nos remete a elementos que conotam certa tristeza, 
na segunda parte a relação se estabelece com o universo circense. Desta forma, o cineasta usará o 
primeiro trecho da música em momentos que denominamos de “triste” e a parte “circense” para as 
apresentações de Gelsomina, Zampanò, do Louco (e também em algumas cenas de números de circo). 
Em ambos os trechos, contudo, a associação provocada pela música é com a personagem Gelsomina. Há 
também outras músicas em La strada, mas elas sempre parecem estar em consonância com as cenas, 
como, por exemplo, quando utiliza uma trilha musical que parece próxima do espírito popular italiano 
para reforçar a idéia de que a sequência do casamento é festiva. Notamos também que Fellini não usa a 
música para conduzir o olhar do espectador, mas sim para dar ênfase a alguns aspectos, deixando mais 
claros, como dissemos acima, os sentimentos de (ou associados a) Gelsomina. A trilha é assinada por 
Nino Rota, que trabalhou com Fellini entre os anos de 1952 (Abismo de um sonho) até 1979 (Ensaio de 
orquestra) e por Michele Galdieri. 
84

 Também chamado de PC, é o plano que abrange partes de um grande ambiente, como a praia na qual 
Gelsomina se encontra. Nele, as personagens não estão muito distantes do nosso olhar.  
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atende ao chamado. Assim, há uma mudança de plano: diante de uma casa, vemos 

Gelsomina e as crianças chegando.  

Em um plano americano85 vemos Gelsomina, cabisbaixa, enquanto sua mãe 

pergunta “lembra-se de Zampanò, que levou a Rosa?”. No plano seguinte, vemos a 

figura de um homem encostado em uma pilastra com cigarro na boca. A seguir, a mãe 

de Gelsomina, com uma criança no colo, chora pela morte da filha Rosa. Pelas palavras 

da mãe, podemos perceber que Rosa corresponde à figura da filha ideal, “tão bonita, 

tão prendada”. A mãe aponta para a semelhança de Gelsomina com a irmã enquanto a 

primeira olha pra baixo, desolada.  

 

 
13. Zampanò. 

 

Enquanto é apresentado a Gelsomina, Zampanò (Anthony Quinn) assopra a 

brasa do seu cigarro, pouco se importando com a afirmação “como somos 

desgraçados”, vindo da mãe de Rosa. Esta diz que Gelsomina, apesar da semelhança 

física, “não é como Rosa. Ela é muito boa para fazer tudo o que lhe mandam. Ela só é 

meio estranha. Mas se comer todos os dias, fica bem”. Já neste início de filme 

podemos associar Gelsomina ao tipo clownesco augusto, sobre qual falamos no 

capítulo anterior e retomaremos mais à frente, que tem por característica a inaptidão 

para realizar tarefas simples (“ela não é como Rosa”, que é apontada como prendada) 

e a ingenuidade. 

                                                           
85

 Ou PA, este plano mostra o personagem a partir dos joelhos pra cima, sendo plano dominante em 
diálogos.  
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Devido à situação miserável na qual vive, a mãe sugere que Gelsomina parta 

com Zampanò para ocupar o lugar da irmã, usando o argumento de que “pode 

aprender uma profissão, ganhar dinheiro e será uma boca a menos para comer”. No 

plano seguinte, abraça a filha, incentivando-a a partir, dizendo que Zampanò é bom e 

vai cuidar bem dela, prometendo, também, um mundo lúdico e divertido. Em seguida, 

conta à Gelsomina que ele deu 10 mil liras a ela: com esse dinheiro vai comprar 

comida e consertar o telhado. Ainda que essa primeira seqüência do filme mostre 

vários planos e atores conhecidos, diferente de certo aspecto normalmente associado 

ao neorealismo, a Itália pobre aparece na tomada da casa de Gelsomina, nas 

reclamações e carecimentos da mãe, no ato de “venda” da filha e até mesmo nos 

trajes do homem que por ela paga 10 mil liras.  

Enquanto Gelsomina e a mãe conversam, Zampanò já nos antecipa pouca – ou 

nenhuma – sensibilidade, não demonstrando nenhuma emoção, ocupando-se apenas 

com o cigarro. Através desse comportamento, que é crucial no desenho deste 

personagem, podemos definir um tipo na linha do clown branco - um tipo dominador, 

com ares de superioridade, que se serve do augusto como um patrão. Este 

relacionamento clássico, por vezes cruel, entre a dupla formada por clown branco e 

augusto, está delineado na resposta que Zampanò dá ao questionamento da mãe, 

quando pergunta se ele ensinará uma profissão à filha: “Claro! Ensino até os 

cachorros”. Gelsomina anda em direção ao mar e sua mãe pergunta o porquê de seu 

afastamento.  

 

 
14. A despedida de Gelsomina. 
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Em um plano médio americano86 a vemos sorrir e, logo em seguida, já está de 

partida, dizendo a uma vizinha que vai aprender uma profissão – “Vou ser artista. Vou 

cantar e dançar como a Rosa” – e mandar dinheiro para casa. Segue-se nova grosseria 

de Zampanò diante da emoção da despedida de Gelsomina de sua mãe e de seus 

irmãos: em tom de irritação diz “já disse que voltamos logo”.     

Através de um plano geral87, vemos a estrada e o lugar onde mora a família de 

Gelsomina ficando para trás. É também em plano geral que vemos a dupla Zampanò e 

Gelsomina chegar a uma cidade, fato sugerido através de maior número de elementos 

de cena (rua, casa, carros, motocicletas), que, até então, apresentava-se bem mais 

pobre de dados. Em seguida presenciamos, em um lugar aberto com uma pequena 

platéia, uma exibição de Zampanò: sem camisa, traz preso ao tórax uma corrente com 

“meio centímetro de espessura de ferro puro”. Com gritos e gestos, destaca o perigo 

do número e sua grandeza ao realizá-lo: “uma vez, em Milão, um homem que pesava 

120 quilos, perdeu a visão fazendo isso [...] se alguém aqui for sensível, é melhor não 

olhar: poderá haver sangue!”. Vemos Gelsomina acanhada no interior da motocicleta, 

estranhando aquele novo universo. Mudança de cena e o vemos anunciar que vai 

arrebentar a corrente expandindo os músculos peitorais.  

Após um corte, vemos a dupla parada na beira da estrada, comendo. Enquanto 

Zampanò tem a expressão facial fechada, Gelsomina ensaia um sorriso. Ele pergunta se 

ela nunca tinha feito sopa, porque a que fizera estava “boa para dar aos porcos”. 

Como se não bastasse, oferece roupas, alegando que não quer gente maltrapilha com 

ele – “Minhas mulheres andam sempre bem vestidas”. Interessante notar que as 

roupas deles estão bastante surradas, assemelhando-se aos figurinos das produções 

neorealistas. Percebe-se claramente a dominação que Zampanò exerce sobre 

Gelsomina, reforçada pela sua inocência e pelo fato de ter sido “comprada” por 10 mil 

liras, conforme apontado no parágrafo acima.  

Apesar disso, após receber um chapéu e constatar que ele está de costas, 

Gelsomina logo se anima com o adereço e fica visível a felicidade em seu rosto, bem ao 

gosto de um palhaço augusto, ligado aos pequenos prazeres da vida. A felicidade 

                                                           
86

 Conhecido como PMA, mostra a personagem a partir dos ombros pra cima.  
87

 Conhecida como PG, mostra um vasto ambiente, no caso um pedaço do povoado onde Gelsomina 
mora.  
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expressa no rosto da personagem coincide com o primeiro momento cômico do filme, 

que é efêmero. Paramentada para a encenação que ele pretende ensaiar, ela mostra 

sua inabilidade para repetir uma orientação simples: dizer em alto e bom som: “com 

vocês, Zampanò”! Tímida, olha para o chão e fala baixo. A seguir, ele a apresenta a um 

trompete, tocando o trecho inicial da música apresentada no começo do filme, o que 

parece encantá-la. Quando o trompete está no chão, ela o pega, mas não consegue 

tocá-lo, pois é imediatamente reprimida por Zampanò: “só faça o que eu mandar”.  

 

 
15. Gelsomina animada com o chapéu. 

 

Zampanò ensina como deve tocar um tambor e Gelsomina acaba tocando fora 

do ritmo ou com menos batidas do que ele havia ensinado, revelando pouca 

familiaridade com o instrumento. Ele, então, pega um galho de árvore e, a cada erro, a 

golpeia nas pernas. Notamos aqui que ele age como se estivesse ensinando a um 

animal, não reconhecendo nenhuma humanidade em Gelsomina. Assustada com o 

golpe, ela não consegue batucar e dizer que Zampanò chegou. E apanha mais uma vez 

por não conseguir anunciar a entrada com o entusiasmo com que ele esperava. A 

atitude repressora começa a delinear uma relação entre os dois, afinal, no momento 

em que toca o tambor chorando e anuncia a chegada de Zampanò, percebemos um 

misto de sensação de inadequação e opressão, resultando em gestos pouco 

expansivos, ligados ao medo de desagradá-lo. Já não é a mesma Gelsomina que se 

alegrou com o chapéu, o tambor ou o trompete, dos gestos espontâneos, das 

surpresas nos movimentos.   
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A situação se repete pouco depois, quando ela faz um versinho sobre o fogo, 

aproximando-se do registro poético, e ele novamente a constrange, perguntando o 

que está fazendo. Notemos que neste momento há um plano de conjunto no qual 

estão Gelsomina e a fogueira. Ao fundo, a presença de um carro e uma placa da 

multinacional petrolífera ESSO, elemento relevante para a análise que retomaremos 

ao final do capítulo.  

 

 
16. Ao fundo, a marca do financiamento estrangeiro.  

 

Gelsomina se recusa a dormir ao lado de Zampanò dentro da motocicleta. Ela o 

confunde: enquanto ele busca com o olhar no fundo da motocicleta, ela volta pela 

frente. Em seguida, ele a coloca, de maneira violenta, no interior do veículo, 

deflagrando a dominação exercida. Ela acorda no meio da noite e, ao mirar Zampanò 

dormindo, seu olhar muda da tristeza para a compaixão, como se tivesse acontecido 

algo entre os dois, ainda que não tenha havido nenhum plano ou cena a respeito. Na 

cena seguinte, vemos uma apresentação da dupla. Gelsomina, vestida de palhaça, toca 

tambor enquanto Zampanò estoura a corrente. Ele anuncia uma atração muito 

engraçada e entra em cena Gelsomina, com aplausos da pequena platéia que se 

aglomera em volta da apresentação dos artistas mambembes. Notamos que a 

identificação dela com o público é grande, bem diferente da atenção dispensada por 

este a Zampanò. Durante a apresentação, ele explicita a condição dos artistas 

mambembes: “como trabalhamos para comer, minha mulher passará o chapéu”. Um 
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pouco envergonhada, Gelsomina olha para baixo; entra então Zampanò, com 

maquiagem de palhaço e eles começam o seguinte número88:  

 

Zampanò: Bom dia, senhorita Gelsomina. 

Gelsomina: Bom dia!  

Zampanò: Desculpe a pergunta, mas tem medo da minha 

“espingalda”? (Ninguém responde) 

Zampanò: Tudo bem! Se não tem medo, vamos caçar com a 

minha “espingalda”. 

Gelsomina: (risos) Não é “espingalda”, é espingarda! Seu 

ignorante. (Arranca risos da platéia e fica toda orgulhosa)  

Gelsomina: Onde estão os patos? 

Zampanò: Bem, já que não há patos você faz o papel do pato, 

e eu, do caçador.  

Gelsomina: Ió Ió (imitando um asno).  

Zampanò: Não. Isso é um asno, não um pato! 

Gelsomina: Quá quá quá quá quá ..... 

Então, Zampanò atira; Gelsomina cai; aplausos.  

 

 

 
17. Gelsomina caracterizada como palhaça. 

 
 

Passada a apresentação, em que obtiveram sucesso, vemos Zampanò entrando 

num bar, seguido por Gelsomina. Ao encontrar um conhecido, apresenta Gelsomina 

como sua esposa. Mais uma vez o deslocamento de Gelsomina fica claro quando o 

garçom oferece dois pratos, dentre os quais deveria escolher um, ela confusa, pede os 

                                                           
88

 A descrição do número certamente se torna insuficiente já que grande parte da comicidade do 
mesmo se encontra na gestualidade e na entonação de voz empregados. Justamente por isso, o registro 
da arte do palhaço se liga, nas artes cênicas, ao chamado teatro físico.  
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dois. Em seguida, ao observar Zampanò mastigar um palito de dentes, trejeito afeito 

ao de um machão, ela decide imitá-lo. Aqui mais uma vez sua ingenuidade: se ele faz, 

porque ela não poderia fazê-lo? Assim, ela ignora códigos sociais associados aos gestos 

esperados, operando, através do elemento cômico, a revelação do caráter de 

construção social presente na identidade de homens e mulheres.   

Em um plano americano, visualizamos um comerciante e uma mulher, que logo 

é chamada por Zampanò e convidada a juntar-se a eles. Assim que a convidada 

pergunta o que faz o casal ele apresenta agora Gelsomina como sua assistente: 

“ensinei tudo a ela. Não sabia nem zurrar”. Exercitando o registro do “machão”, bem 

ao seu estilo, exibe seus músculos à moça, que, com um sorriso, exclama “que homem 

forte!”. Ao ver o dinheiro dele, a moça o convida para um passeio.   

Através de um plano de meio conjunto89, vemos as três personagens saindo do 

restaurante. Gelsomina acaba ficando para trás, dado os “interesses maiores” de 

Zampanò. Em novo corte, a vemos solitária, sentada, à noite, numa sarjeta em uma 

rua deserta. Esta sensação é acentuada quando vemos a passagem de um cavalo 

solitário pela rua, situação paralela à que vive e que, mais uma vez, reforça a sua 

marginalização.  

 

 
18. Gelsomina e o cavalo, ambos marginalizados em relação ao enquadramento. 

 

Um plano médio e vemos que amanheceu. Gelsomina atrai a atenção dos 

passantes. Uma criança dá algo a ela e senta-se ao seu lado, a semelhança entre as 

                                                           
89

 Ou PMC é o plano no qual se mostra poucas personagens, que por vezes tocam a margem do quadro 
fílmico.  
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duas chama atenção. Ao descobrir, através de uma mulher, que Zampanò está no fim 

da rua, sai em disparada ao seu encontro. No fim da rua, o encontra deitado e pensa 

que esteja morto; contudo se alegra ao perceber que apenas dormia. Na cena 

seguinte, onde vemos Gelsomina e uma criança em plano de conjunto, podemos 

antever como a Itália é retratada pelo foco narrativo: a ausência de dados no cenário 

aponta para a inexistência de elementos através do quais se possam pensar um 

vilarejo; não há casas, não há rua (apenas um caminho de terra): há apenas 

personagens, que, pelo desenho geral do filme, se mostram em busca de uma vida 

melhor, lutando pela reconstrução do país partido pela guerra. 

  

 
19. Gelsomina e a Itália por reconstruir ao fundo. 

 

Porém, as táticas para a reconstrução das vidas – no cinema de Fellini não se 

trata mais de um coletivo, mais de indivíduos tentando refazer a vida – podem ser 

diferentes como deflagrado no seguinte diálogo, travado após o momento em que 

Zampanò acorda, mostrando o desejo de permanência de Gelsomina conflitante com o 

desejo nômade dele e da própria atividade mambembe:  

 

Gelsomina: Você acordou? 

Zampanò: ... 

Gelsomina: Plantei tomates. 

Zampanò: Tomates?  

Gelsomina: Encontrei umas sementes grandes e as plantei.  

Zampanò: Vamos, mexa-se! 

Gelsomina: Nós vamos embora? 

Zampanò: Vai querer esperar os tomates crescerem? 
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A seguir, uma cena na moto, onde Gelsomina, perplexa com os acontecimentos 

da noite passada, pergunta a Zampanò se ele fazia isso também com a irmã e se ele “é 

daqueles que dorme com todas”; a resposta dele é a seguinte: “Se quiser ficar comigo, 

tem que aprender uma coisa: a manter a boca fechada”. Após o corte desta cena, 

vemos a primeira cena na qual estão presentes muitas pessoas. Através de um plano 

de conjunto, avistamos uma festa, com fogos de artifício, animais soltos, o que aponta 

para um lugar distante da cidade, provavelmente um meio rural. Enquanto um casal de 

noivos e a família se aglomeram em torno de uma mesa farta, bem ao estilo italiano 

tradicional, descobrimos que os dois estão fazendo uma apresentação em uma festa 

de casamento. Então, são chamados para almoçar por uma senhora.  

Nesse instante, Gelsomina é levada por algumas crianças para ver Osvaldo, o 

primo doente da menina que a conduz. As crianças dizem que ninguém pode vê-lo e 

que Gelsomina deve fazê-lo rir. Ela, contudo, abandona a tentativa de divertir o 

menino e os dois se olham, identificando-se – notamos familiaridade entre os olhares. 

Segundos depois, uma freira entra no local, manda que todos saiam dali, como se 

apontasse para a regulação religiosa nas relações sociais, neste caso para a lógica 

religiosa da caridade, da ajuda aos “menos capazes” – ou que apenas escapam da 

norma? – de modo a reencontrar uma lógica não apenas normalizadora, mas também 

hierárquica. O menino aproxima-se do registro da loucura, sendo mantido isolado de 

toda a família. Será que a afinidade entre Gelsomina e a criança aponte para a 

familiaridade dos tipos? Há quem defenda a semelhança entre o palhaço e a criança ou 

que visão de mundo de ambos é a mesma, tema que retomaremos mais à frente. No 

entanto, pode-se dizer que a semelhança entre palhaços e loucos também é afirmada 

por Philippe Gaulier (apud Kasper, 2004, p. 294), que defende que a diferença entre 

ambos é que o palhaço, quando em cena, olha para a platéia.  

Após um corte, vemos um plano médio americano, alternando entre uma 

senhora e Zampanò, que almoçam. Nesta cena vemos que a brutalidade dele não é 

apenas para com Gelsomina uma vez que pergunta “come em pé como os cavalos?”. A 

resposta que esta lhe dá revela uma mulher forte que, tendo enterrado dois maridos, 

come em pé por estar sempre trabalhando. Ela facilmente seria identificada como a 

correspondente feminina de Zampanò, um tipo de mulher também presente nas obras 

cinematográficas neorealistas, que são fortes diante dos desafios familiares, morais, 
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sociais e culturais ligados ao período retratado por este movimento. Neste caso, deixa-

se de lado o estereótipo da mulher frágil, mas que, ainda sim, cultiva a esperança no 

futuro (“Acha que estou cansada? Se tivesse roupa, dançaria a noite toda. Ainda sou 

muito jovem”). Ao afirmar que as roupas do seu ex-marido estão guardadas, Zampanò 

logo se interessa. Há sugestão de que algo aconteceria entre os dois, afinal ele pisca 

para Gelsomina ao sair para ver as roupas. Ela, em sua ingenuidade, retribui a piscada. 

Segundos depois, ela, que agora almoça, finalmente percebe a sugestão dele.  

Na próxima cena, vemos Gelsomina cantarolando a música que abre o filme. 

Após perguntar por que Zampanò não a ensina a tocar trompete (ele desvia do 

assunto) ela se chateia e começa a chorar. Ao sair andando na direção oposta da que 

ele estava, ela cai em um buraco; aqui presente a comicidade afinal ela começa a ser 

impor e, logo em seguida, perde a “moral” que começa a conquistar ao confrontá-lo, 

caindo no buraco. Ela parece frustrada com a situação e decide ir embora: enquanto 

Zampanò dorme, ela diz “vou para casa, estou cheia disso. E não por causa do 

trabalho. Gosto do trabalho. Gosto de ser artista. É de você que não gosto”. 

Percebemos aqui que, ignorando o tratamento que recebe dele, Gelsomina gosta do 

universo mambembe e da “vida de artista” que leva.  

É então que ela vira as costas e a vemos distanciar-se através de um plano de 

meio conjunto. Um corte, ela se dirige até a moto para pegar seus pertences. E sai 

caminhando pela estrada. Após caminhar um pouco, ela pára na beira da estrada e 

ouvimos o som de música. No próximo plano, vemos três homens, que vem pelo mato, 

tocando. Ela se encanta pela música e vai seguindo os homens. É desta forma que ela 

chega à cidade, onde identificamos, logo na primeira cena, uma procissão religiosa, já 

que antevemos uma grande quantidade de pessoas que seguem uma imagem de cristo 

crucificado.  

Com uma aproximação da câmera, há crianças, freiras, senhoras e um bispo 

que aparece em um plano médio americano abençoando os presentes. Então vemos 

Gelsomina, em meio à multidão, ajoelhar-se e fazer o sinal da cruz. A procissão segue e 

logo a vemos perder-se entre a multidão, admirada com as vitrines e com as pessoas. É 

a primeira vez no filme em que se vê a grande cidade, as vitrines, a multidão. 

Observamos aqui que o povo se reúne em torno da religião, pois, pela primeira vez, o 

foco narrativo aponta, ao mesmo tempo, para a multidão e para a cidade grande, 
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mostrando, talvez, a religião como um dos únicos elementos agregadores daquela 

sociedade. Podemos ler também a procissão como um momento de conservação da 

ordem, uma vez que para sua realização há um momento de corte com a vida 

cotidiana90, onde o povo suspende as suas atividades cotidianas para se reunir em 

torno de um evento que reforça as convicções religiosas e hierárquicas naquele grupo 

de pessoas. Corte e ouvimos palmas.  

 

 
20. O Louco e a multidão que o assiste. 

 

 Através de um plano geral, vemos alguns prédios e uma multidão que se 

aglomera. Com um giro de câmera, avistamos um equilibrista que arrisca a vida 

atravessando uma corda, afixada entre dois prédios. É então que uma mulher, em 

meio à multidão anuncia: “Agora, o Louco fará o mais perigoso de seus números. 

Comerá um prato de espaguete a 40 metros do chão. Pedimos o máximo de silêncio, 

pois a menor distração pode ser fatal”. Nesse instante, encontramos Gelsomina entre 

a multidão, atenta à apresentação do artista. É um momento de quebra no filme, 

ligado aparecimento deste personagem e também à posterior entrada no circo. O 

próprio Louco se liga a outro registro que não se associa nem a Zampanò nem a 

Gelsomina. Ele chega para mudar o ritmo da trama e isso fica visível também na forma 

do filme. Analisamos melhor o Louco no final do capítulo, o que permite uma análise 

mais detida. 

                                                           
90

 Para análise dos ritos de conservação, algumas pistas são dadas em Carnavais, Malandros e Heróis, do 
antropólogo Roberto da Mata, ao afirmar sua antropologia cultural aplicada ao contexto brasileiro.  
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Gelsomina fica admirada com a apresentação. Por um momento, eles trocam 

olhares. Um corte e a vemos numa praça, brincando como soldado, e alguns homens, 

que também estão na praça, afirmam “é louca”. É então que, ao fundo da rua, após 

uma badalada de sino, vemos surgir Zampanò na moto. Ela se recusa a subir e ele a 

coloca a força dentro do veículo. Em dois planos curtos, a vemos dormindo no veículo 

e, em seguida, acordando, momento em que descobre que está em algum lugar 

diferente, pois, ao sair da moto, encontra um senhor com uma criança, uma mulher 

dentro de uma casinha, e outra mulher, com características de artista circense, 

penteando um cachorro.  

 No entanto, sua maior surpresa é no picadeiro, onde encontra o Louco, 

tocando a música que ela cantarolou cenas atrás – e que também abre o filme – com 

um violino de tamanho mínimo. Logo reaparece Zampanò (agora bem vestido graças 

às roupas que ganhou na apresentação do casamento) que vai apresentá-la o casal 

dono do circo em que estão, e por meio do qual Gelsomina saberá que está em Roma. 

Em sua maneira típica, Zampanò diz: “eu ensinei tudo a ela [...] quando a peguei não 

tinha nem sapatos”, e, em seguida, entrando no picadeiro, Zampanò encontrará com o 

Louco:  

 

Sr. Giraffa91: Reconhece?  

O Louco: (risos) Bom dia. Vejam só! O homem da “espingalda”! 

Fez bem em contratá-lo, o circo precisa de mais animais. Sabe 

que gosto de brincar. Quer tocar? Ah, você não sabe! Ele é um 

grande artista. E que variedade de números ele tem! Devia 

fazer aquele da corrente. É muito bom.  

Zampanò: Vou lhe dar um conselho de amigo: não fale comigo! 

Ou vai se arrepender.  

O Louco: Só estava brincando.   

 

 Com a cena entre Zampanò e o Louco percebemos a chegada de um novo 

elemento na relação entre Gelsomina e Zampanò. A figura do novo companheiro de 

circo se liga a um arquétipo, ligado ao modo de vida anárquico, sem destino. 

Tentaremos deixar claro este aspecto, de modo que, ao final do capítulo, possamos 

retomar com mais profundidade a personagem.  Por ora, vale salientar que a chegada 

ao circo é um elemento importante na trajetória do filme, uma vez que a dupla 

                                                           
91

 O dono do circo, interpretado por Aldo Silvani.  
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mambembe não está mais na estrada, mas em companhia de outros artistas 

integrando o universo circense.  

 

 
21. O Louco testando a corrente utilizada por Zampanò na sua apresentação. 

 
Na próxima seqüência estamos diante de uma apresentação do circo. Primeiro 

é o Louco quem se apresenta, atraindo o encanto de Gelsomina, e a fúria de Zampanò. 

O primeiro sai com aplausos efusivos do público enquanto Zampanò se prepara para 

sua apresentação. Ao passar por ele, o acrobata não deixa de provocá-lo “sua vez, 

espingalda!” e ao passar por Gelsomina diz: “fique tranqüila, vai dar tudo errado”. Ao 

ser anunciado como a nova atração do Circo Giraffa – “Zampanò, o homem dos 

pulmões de aço” –, entra a dupla e mais uma vez, sem alterar em nada o número, 

estoura a corrente, mas é atrapalhado pelo Louco, que, misturado ao público, age 

jocosamente no momento em que deveria comprovar que não havia truques no 

número de Zampanò. Além disso, poucos segundos antes da corrente ser estourada, 

quando Zampanò demonstra extrema concentração, o Louco se levanta e diz: 

“Zampanò, telefone para você”, arrancando risos da platéia. Zampanò sai de cena 

correndo atrás do Louco e, enfurecido, promete matá-lo.  

Em outra seqüência, Gelsomina traz um balde de água para que Zampanò lave 

seu rosto, fato de denuncia a condição servil na qual ela se encontra. Fica cada vez 

mais clara a relação de servilismo que já havia sido prenunciada desde que fora 

vendida pela sua mãe. Essa relação a coloca em uma posição ainda mais indefesa, pois 

nem com a proteção da família ela pode contar (segundo a mãe, que a “vendeu”, o pai 
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abandonou a família). Enquanto Zampanò lava o rosto, ela aproveita para saber mais 

sobre o Louco:     

Gelsomina: O que ele tem contra você? 

Zampanò: Sei lá. 

Gelsomina: Fez alguma coisa pra ele? 

Zampanò: Nunca fiz nada. [...] É ele que só me enche o saco. 

Mas vai pagar por isso. 

Gelsomina: Quem é ele?  

Zampanò: Um filho bastardo de uma cigana.  

Gelsomina: Faz muito tempo que o conhece? 

Zampanò: Muito.  

Gelsomina: Ele conhecia a Rosa? 

Zampanò: Ele não sabe nada da Rosa ou de mim! Não quero 

mais ouvir falar nisso!  Vou dormir!  

 

 Quando Zampanò se recolhe, Gelsomina, vista em plano americano, caminha 

pelo circo e logo encontra o Louco, que está bebendo. Em seguida, uma cena muito 

comum durante o filme, Gelsomina dorme ao lado de Zampanò, dentro da tenda-

rodante, que ele carrega com a moto. Isso sugere, pois não nos é mostrado, que, 

associada a sua condição servil está também a de objeto sexual. É compreensível que o 

filme não aborde claramente esse aspecto, sobretudo se considerarmos a força da 

Igreja católica à época92. Contudo, pode-se dizer também que a freqüência com que 

estas cenas se repetem tornou desnecessários planos em que mostrassem como ele a 

buscava sexualmente, como também aponta que Fellini, sem precisar ser óbvio, 

aborda assuntos que eram tabus para seus contemporâneos. Outra questão, porém, é 

a estranheza da sexualidade93 no universo do palhaço que raramente apresentam 

situações sexuais (salvo alguns contextos e apropriações do palhaço), colocando-se, 

neste caso, mais no âmbito poético.   

 Ao amanhecer, vemos Gelsomina andando com um balde de água. “Aí vem ela. 

Veja como anda”, caçoa o Louco. Em seguida, tenta treiná-la para ser sua assistente. 

                                                           
92

 Vale lembrar que alguns filmes realizados nesta década por Fellini tiveram algumas seqüências 
cortadas pela censura da época, em grande parte realizada pela Igreja Católica.  
93

 Para este assunto, ver trabalho de Vilma Arêas, pesquisadora da Universidade de Campinas, intitulado 
O sexo dos clowns, publicado na Revista Tempo Brasileiro. A autora trata da relação entre a sexualidade 
e o cômico, afirmando que “realizar o encontro sexual não pertence ao universo do clown, esse 
habitante da ambigüidade” (ARÊAS, 1991, p. 07). Ela recupera uma citação de Fellini onde o cineasta 
afirma que “Gelsomina e Cabíria são duas augustas. Não são mulheres, são seres assexuados. [...] Os 
palhaços não tem sexo.” (FELLINI apud ARÊAS, 1991, p. 06).  
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Porém, mais uma vez ela mostra sua inabilidade, uma vez que não entende sua parte 

no número que estão ensaiando. Além disso, se recusa a tocar, alegando que Zampanò 

não deixa. Este chega e toma o instrumento dela, alegando que ela só trabalha para 

ele: “quem manda nela sou eu”. Enquanto esbraveja, o Louco joga água em Zampanò, 

colocando em xeque a sua autoridade. Sai atrás do Louco com uma faca. A perseguição 

segue até um bar e só termina com a chegada da polícia, quando ambos são levados 

presos e o circo é expulso da cidade.  

 

 
22. Louco ensaiando o número com Gelsomina. 

  

Sozinha, Gelsomina é indagada sobre o que vai fazer: se parte com o circo ou se 

espera Zampanò sair da prisão. Um corte e a vemos chorando dentro da moto, uma luz 

se aproxima e logo identificamos o Louco:   

 
O Louco: Está dormindo? 

Gelsomina faz sinal negativo com a cabeça. 

O Louco: Que fedor é esse? Como agüenta ficar aí? Zampanò 

ainda está preso. Talvez o soltem amanhã.  

Gelsomina: Amanhã? 

O Louco: Talvez.  

Gelsomina: A culpa foi sua. Zampanò nunca lhe fez nada. 

Porque deixaram você sair? 

O Louco: De um certo modo, a culpa talvez tenha sido minha, 

mas era ele que estava com a faca. Saia daí. Venha. Fará bem a 

ele ficar preso. Ainda viverá muito tempo por aí. Eu é que vou 

morrer logo. Que arzinho agradável! Vamos nos sentar aqui. 

Que manta boa! Sente-se. Que cara engraçada! Você é uma 

mulher ou uma alcachofra?  
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Gelsomina: Não sei se ficarei com Zampanò, me convidaram 

para ir com eles.  

O Louco: É uma boa chance de se livrar dele. (risos). Imagine a 

cara dele quando sair amanhã e não encontrar ninguém! Devia 

ir embora. Que idiota! (risos) Não tenho nada contra ele mas, 

quando o vejo, me dá vontade de sacanear. Não sei por quê. 

Juro que não sei. Acontece. Mas você... como foi ficar com ele?    

Gelsomina: Deu $10 mil liras para minha mãe.  

O Louco: Tudo isso? 

Gelsomina: Tenho quatro irmãs pequenas.  

O Louco: Você gosta dele? 

Gelsomina: Eu? 

O Louco: Claro que é você! Poderia fugir. 

Gelsomina: Já tentei, não deu.  

O Louco: O que quer dizer com isso? Se não quer ficar com ele, 

vá embora.  

Gelsomina: (chorando) Se for com eles, dá no mesmo. Se ficar 

com Zampanò dá no mesmo. De que adianta ir com eles? Eu 

não sirvo pra ninguém, para nada. Estou cheia de viver!  

O Louco: Sabe cozinhar? 

Gelsomina: Não.  

O Louco: Sabe cantar, dançar? 

Gelsomina: Um pouco.  

O Louco: Talvez... Gosta de fazer amor? [...] Do que é que você 

gosta? Você é mesmo feia.  

Gelsomina: (ainda mais triste) O que estou fazendo nesse 

mundo? 

O Louco: (rindo) E se fosse embora comigo? Ensino a andar na 

corda bamba, onde todas as luzes a iluminam. Tenho carro, 

viajaremos sempre. Vamos nos divertir. Você gostaria? [...] 

Mas não quer! Prefere ficar com Zampanò fazendo aquelas 

idiotices e trabalhando feito burro de carga. (risos) A vida é 

assim. Mas Zampanò não ficaria com você se não lhe servisse 

para algo. O que ele fez quando você fugiu? 

Gelsomina: Ele me bateu.  

O Louco: Mas porque não a deixou ir embora? Não entendo. 

Eu não ficaria com você nem por um dia. Talvez... talvez ele 

goste de você.  

Gelsomina: (assustada) Zampanò, gostar de mim?  

O Louco: Porque não? Ele é como um cão. Fica olhando pra 

você, tentando falar, mas só consegue latir. 

Gelsomina: Coitado.  

O Louco: Coitado. Se não está feliz com ele, com quem estará? 

Eu sou um ignorante, mas li alguns livros. Tudo o que existe 
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nesse mundo tem um propósito. Veja aquela pedra por 

exemplo. 

Gelsomina: Qual? 

O Louco: Qualquer uma. Até essa pedrinha serve para alguma 

coisa.  

Gelsomina: E para que serve?  

O Louco: Serve... sei lá! Se soubesse, saberia por que estou 

aqui. O Pai eterno é que sabe tudo. Quando se nasce, quando 

se morre... Ninguém sabe.  Não sei para que serve essa pedra, 

mas deve servir para algo. Pois se ela foi inútil, então tudo é 

inútil. Até as estrelas... quem sabe? Ate você serve para 

alguma coisa... com sua cabeça de alcachofra.  

Gelsomina: Um dia desses, acendo um fósforo e queimo tudo! 

Colchão, cobertas, tudo! Assim ele aprende. Eu não disse que 

não queria ir com ele. Deu $10 mil liras, faço meu trabalho e 

ele me bate. Faz as coisas assim, não pensa. Digo que está 

errado, mas ele não aceita. Então, de que adianta? Vou pôr 

veneno na sopa dele. Está tudo errado! Se eu não ficar com 

ele, quem ficará?  

O Louco: Disseram que poderia ficar com eles? (ela se distrai) 

Ei! Disseram que podia ficar com eles? (ela faz sinal afirmativo 

com a cabeça) E disseram algo sobre mim?  

Gelsomina: Disseram que não o querem mais. Nem você, nem 

Zampanò. 

O Louco: E quem disse que quero ficar? O que eu ganho com 

isso? São eles que precisam de mim. Eu não preciso de 

ninguém! Hoje estou aqui, amanha estou ali. As pessoas me 

deixam irritado. Ficarei sozinho: são coisas que acontecem. 

Não tenho casa, nem teto.    

Gelsomina: Por que disse que ia morrer logo?  

O Louco: É uma coisa que sempre pensei. Afinal, com meu 

trabalho, um dia quebrarei o pescoço e ninguém se importará.  

Gelsomina: E sua mãe?  

O Louco: Então, o que resolveu? Vai esperá-lo ou vai embora? 

(ela ensaia um sorriso) Suba, vou levar a moto na frente da 

cadeia. Assim, quando ele sair, encontrará você. Esse 

dinossauro anda? (risos) 

 

Ao falar que até as pedras tem uma função, ele sugere que, por um lado, há uma 

possibilidade de resistência com relação à Zampanò colocando alguma crise na relação 

de Gelsomina e Zampanò. O Louco leva a moto de Zampanò até a porta da cadeia, 

uma vez que Gelsomina decide não partir nem com ele nem com o circo para esperar 

Zampanò. Eles se despedem e Louco dá um cordão a ela, como lembrança.  
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23. Louco durante a despedida. 

 
Na manhã seguinte, Zampanò é libertado. Quando Gelsomina diz que poderia ter 

partido, mas havia resolvido ficar, o bruto logo responde: “podia ter ido”, (ela olha 

para a pedra, se lembra da conversa com O Louco, e enxerga um sentido naquela 

situação).  

Durante a nova viagem, Zampanò pára em uma praia e ela sai correndo, 

entusiasmada, ao encontro do mar. Enquanto ela se banha, diz: “antes só pensava em 

voltar para casa; agora não ligo mais. Agora parece que minha casa é com você”, a 

resposta dele denota a sua personalidade insensível: “Grande descoberta! Com a fome 

que passava na sua casa deve ser duro ficar comigo”. Através desse diálogo e da 

conversa dela com o Louco, percebemos que além de servir a Zampanò como 

assistente, a troco de comida, ela se apaixonou por ele, apesar do jeito bruto com que 

ele a trata. Embora se possa dizer que Gelsomina é parceira sexual de Zampanò, o 

filme tece uma relação na qual o elemento erótico é menos pronunciado do que o 

caráter de inocência e ingenuidade, aproximando, como disse Arêas, Gelsomina de 

Cabíria, tornando ainda mais forte o caráter augusto que a caracteriza ante o branco 

Zampanò. 

Na seqüência seguinte, a dupla está dando carona a uma freira; os artistas 

acabam num convento, onde pedem para passar a noite. Diante da curiosidade da 

freira, Zampanò pede que Gelsomina toque para ela. É a música do início do filme; ele 

parece ser tocado por alguns segundos, mas procura deixar de lado os elogios que ela 

recebe. Os dois se hospedam no celeiro. Durante a noite, Gelsomina pergunta:  
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Gelsomina: Porque é que você fica comigo? Não sou bonita, 

não sei cozinhar, não sei fazer nada.  

Zampanò: O que você quer? Vá dormir. Você fala demais! (ela 

se deita)  

Gelsomina: Chove. Está tão bom aqui. Você ficaria triste se eu 

morresse?  

Zampanò: Por que, você vai morrer? 

Gelsomina: Já quis morrer, achava que seria melhor do que 

ficar com você. Agora até me casaria com você. Afinal, estamos 

sempre juntos. Até uma pedra é útil. É preciso pensar nas 

coisas. Mas você não pensa nunca! 

Zampanò: Não tenho nada para pensar.  

Gelsomina: Tem sim.  

Zampanò: (nervoso) E no que devo pensar? Vamos, diga! 

Chega de falar bobagem e durma! 

Gelsomina: Zampanò? Gosta um pouco de mim? (ele não 

responde, ela começa a tocar trompete)  

Zampanò: Pare com isso!  

 

Gelsomina mais uma vez perde a oportunidade de abandonar o brutamonte e 

recusa o convite de uma freira para ficar no convento. Na seqüência seguinte, 

encontram o Louco no meio da estrada, com o pneu do carro furado. Este fica feliz ao 

reencontrar a dupla, porém Zampanò vê oportunidade de vingança: agarra-o, 

enquanto Gelsomina grita para que pare. Louco caminha até o mato e cai no chão. Ele 

desiste de surrá-lo, mas Gelsomina percebe que ele está morrendo e se desespera. 

Zampanò decide deixá-lo próximo a um túnel e empurra o carro por cima da ponte. 

Eles partem. Ela fica inconsolável com a morte do Louco.  

 

 
24. Gelsomina deixando o convento. 
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Começa outra seqüência: durante uma apresentação dele, ela se mostra 

apática, tendo delírios com o Louco – “O Louco está mal”. Eles retomam a estrada; 

depois de muito rodar, eles param e Gelsomina sai caminhando pela estrada sem 

rumo. Zampanò pergunta se ela quer voltar para casa; ela, apática, nega com a 

cabeça. Mais estrada e neve. Ele oferece comida, ela recusa, ele se irrita, pois 

certamente não sabe lidar com a tristeza dela. No outro dia, ela sai da moto, mais 

alegre e acaba fazendo a sopa; ele comemora, alegando que ela “não se mexe há 10 

dias”. Zampanò diz a ela que não queria matar o Louco, e alega “por causa disso vou 

passar a vida na cadeia? Só quero trabalhar em paz. Tenho o direito de viver!”.  

Ele comemora a melhora dela dizendo que podem se apresentar numa festa na 

próxima cidade. Ela subitamente tem outra crise, dizendo que o Louco está mal. Ele 

pergunta novamente se ela quer voltar para casa; ele, nervoso, afirma que não pode 

viver assim, que tem que trabalhar e que Gelsomina está “doente da cabeça”. Ele 

pede que entre na moto, mas ela adormece ali mesmo.  

 

 
25. Gelsomina é deixada para trás. 

 
Após ajeitá-la, Zampanò deixa algum dinheiro no travesseiro. Em seguida, 

recolhe suas coisas para guardá-las na moto. É nesse momento que ouvimos o trecho 

triste da música, que nos fora apresentada na abertura do filme. Ele então coloca o 

instrumento ao lado de Gelsomina e parte, deixando-a para trás.  Os planos em que 

Zampanò se despede de Gelsomina são muito sugestivos, tanto pelo trompete, que, 

abandonado ao lado dela, é como se apontasse também para o abandono da relação 

que havia estabelecido com Gelsomina até aquele momento, mas, sobretudo, em 
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virtude do local em que ele a deixa, entre ruínas, como se diante da destruição 

(expressa nas ruínas) o melhor a fazer fosse seguir viagem, rumo a um futuro que, 

como veremos, tem muito pouco a oferecer se dele for extirpado o elemento estético, 

“improdutivo”, de sonho e poesia, configurado pelo augusto de Gelsomina. 

Após um corte, vemos alguns artistas em um carro anunciando “Atenção, 

atenção! Esta noite, às 21 horas, não percam as atrações do Circo Medini. Teremos 

doze bailarinas exóticas! Vocês vão se divertir com o brilhante espetáculo “O Homem 

Micróbio”. Será o maior espetáculo já visto nesta cidade”. Zampanò integra a trupe e 

tudo indica que algum tempo se passou. Ele diz a uma acompanhante que vai dar uma 

volta e recusa a sua companhia. Outro corte e o cenário por onde Zampanò caminha é 

majoritariamente urbano e, no conjunto, resulta mais desenvolvido: há casas em 

condições melhores, carros, motos, um navio atracado e as personagens aparecem 

bem vestidas, se comparadas aos maltrapilhos que Zampanò e Gelsomina cruzaram 

pela estrada. Ele compra um sorvete e é então que ouvimos uma música que nos soa 

familiar. 

 
26. Os tempos são outros...   

 

 Zampanò localiza de onde vem a musica e, sendo levado a uma mulher que 

estende roupas no seu varal, trava o seguinte diálogo:  

 

Zampanò: Você aí! Onde aprendeu esta música?   

Senhora: Que música? 

Zampanò: A que estava cantando.  

Senhora: Esta (assobia um trecho da música)? 
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Zampanò: Sim! 

Senhora: Aprendi com uma moça, há muito tempo.  

Zampanò: Há quanto tempo? 

Senhora: Há muito tempo: uns quatro ou cinco anos. Sempre a 

tocava no trompete, por isso não me esqueço.  

Zampanò: Onde ela esta agora? 

Senhora: A coitada morreu. Você é do circo? Ela também era 

como vocês, vivia por aí. Aqui ninguém a conhecia. Ela quase 

não falava, parecia louca. Meu pai a encontrou uma noite na 

praia, estava doente, coitada, tinha febre. Levamos ela para 

casa, mas ela não falava. Chorava e não comia nada. Quando 

melhorava sentava-se ao sol. Nos agradecia e tocava o 

trompete. Então, uma manhã, não acordou. O prefeito tentou 

descobrir quem ela era, mas... Quer falar com o prefeito?  

 

 Zampanò sai triste caminhando, abalado pela notícia da morte de Gelsomina. 

Corte para o espetáculo do circo e vemos um trapezista se apresentar. Zampanò é 

anunciado, e faz o único número que sabe: o da corrente com a diferença que não tem 

mais uma assistente e o seu entusiasmo não é o mesmo. Corte e o vemos no bar, onde 

um senhor pede que vá embora, uma vez que já se demonstra embriagado. Ele chuta o 

banco de um homem que o manda para fora e começa a brigar. Continua a brigar na 

rua, aonde dispensa a ajuda do dono do bar, dizendo que quer ficar sozinho e não 

precisa de ninguém. Corte para uma cena na praia, onde vemos Zampanò andando em 

direção ao mar e, ao voltar, cai na areia.  

 

 
27. Cena final do filme. 
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Através de um plano americano médio, o vemos olhar para o céu, com o mar ao 

fundo e, caindo em desespero, começa a chorar: sua frustração pela morte de 

Gelsomina é clara. À medida que a câmera se distancia, não reconhecemos aquele 

brutamonte, que agora está deitado na areia chorando. Parece que o filme fecha um 

ciclo: se retomarmos a primeira cena, quem estava na praia era ela. Agora, quem se 

mistura à areia é ele.  

 

Eixos centrais do filme.   
 
 

Um dos primeiros aspectos relevantes do filme é a origem de Gelsomina que 

revela o diálogo que o cineasta faz com o neorealismo no início do filme. Lembrando-

se da mãe de Gelsomina – “como somos desgraçados!”, “vou consertar o telhado e 

comprar comida”, “uma boca a menos para comer”, “porque seu pai nos abandonou?” 

– podemos dizer que a situação de pobreza e de abandono, acrescidos ao cenário 

apresentado, ligado ao interior do país, é paralela ao apresentado pelo cinema italiano 

do pós-guerra.  

Porém, uma primeira diferenciação em relação às produções neorealistas é 

possível. Tomando como contraponto o filme Ladrões de Bicicleta94 (Itália, 1948), 

podemos identificar neste último uma clara ligação da pobreza com a bondade, onde o 

personagem central, Antonio, não é culpado pela guerra e muito menos pelas 

condições nas quais o seu país se encontra. Talvez por este dado, o neorealismo seja 

descrito por alguns como a poética da redenção. Já no filme de Fellini, percebemos 

que os pobres não são banhados pela santidade, estando prontos para venderem a si e 

aos outros caso seja necessário mesmo que através de uma venda camuflada. Afinal, 

não há em La strada nenhum plano da mãe e dos irmãos de Gelsomina para produzir 

comoção. Não há nem mesmo uma justificativa para que Rosa e Gelsomina tivessem 

sido entregues a Zampanò, pois tudo o que importa é “uma boca a menos para comer” 

ou “consertar o telhado da casa”.  

                                                           
94

 Dirigido por Vittorio de Sica, conta a história de Antonio Ricci, desempregado numa Itália paupérrima 
no período pós-guerra. Em uma análise geral, vemos no filme um conflito entre a velha moralidade 
anterior à guerra e uma nova situação na qual os velhos costumes não funcionam, como se no pós-
guerra houvesse uma suspensão da cultura e dos costumes italianos, já que a situação de reconstrução 
do país é mostrada de forma conturbada e difícil.  
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Por outro lado, isso não significa que a mãe tenha sido cínica. Do nosso ponto 

de vista, é como se Fellini fizesse com La strada um comentário, sem emitir juízo de 

valor, de como os fatos do passado – imediato pós-guerra – são encontrados no 

presente – início dos anos 50. Em outros termos, é como se Fellini expusesse a crueza 

da atitude da mãe, sem utilizar recursos estéticos do cinema para que tais atitudes 

parecessem justificáveis ante a pobreza da Itália naquele momento.  

No final desta seqüência, que acaba com a partida de Gelsomina, a mãe se vê 

livre daquela filha que “não é tão prendada como Rosa” e já “está crescida e nunca 

trabalhou”, parecendo um estorvo em tempos difíceis. Desta maneira, podemos dizer 

que Fellini, através da venda de Gelsomina, tece sua crítica ao neorealismo ingênuo, 

que coloca em cena um povo italiano idealizado, apontando para o fato de que 

nenhum daqueles homens poderia, por exemplo, ter apoiado o fascismo. Através de La 

strada, percebemos uma tentativa de quebra com a dicotomia entre bem e mal, onde 

o povo italiano e pobre está sempre ao lado do bem, lutando contra o mal, seja este o 

fascismo, a guerra ou as consequências desta.  

Outro elemento que chama atenção no filme é a desagregação no contexto 

social italiano, podendo ser considerado um dos eixos centrais do filme. Num primeiro 

momento, poderíamos supor que a forma de construção fílmica se liga ao próprio 

estilo do cineasta, que partiria mais do indivíduo do que do coletivo. Porém, apesar da 

poética de Fellini ser individual, isso se deve, justamente, à falta de agregação social, 

que deixaria como única saída aos indivíduos a construção das próprias vidas.  

 O filme mostra, na maioria das cenas, a luta pela sobrevivência da dupla 

mambembe – também de outros personagens, de forma menos central – que trilharia 

as estradas italianas em busca de sustento. Interessante notar que apenas três 

momentos do filme são capazes de reunir um grande número de pessoas: o primeiro é 

uma festa de casamento, mostrando que certos estratos da população da Itália 

continuam seguindo com as suas vidas, independente das condições econômicas e 

sociais; o segundo é uma procissão católica, caracterizando esta religião como a única 

instituição oficial no país ainda capaz de dar respostas à população – mesmo que estas 

respostas sejam um pouco duvidosas –; o terceiro elemento é a manifestação artística, 

pois há uma quantidade considerável de pessoas reunidas para assistir a apresentação 
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do Louco após a procissão, durante as apresentações do circo e da dupla Gelsomina e 

Zampanò.  

Outra seqüência que se destaca é a do convento, momento propício para o 

cineasta mostrar o mundo da submissão total à religião, que se configura como 

elemento constituinte da sociedade italiana não só naquele momento (“o convento é 

antigo, tem mais de mil anos”). Esta submissão é desenhada como cega se 

considerarmos a fala da freira – “mudamos de convento de dois em dois anos para não 

nos apegarmos as coisas materiais e esquecer-se de deus” – de forma que a âmbito 

religioso teria pouca ou nenhuma relação com a realidade italiana.  

Desta forma, poderíamos supor que os únicos elementos que dariam coesão à 

sociedade naquele período são a família, a religião e a arte. A família é assuntos quase 

estranho ao La strada, aparecendo poucas vezes e não sendo uma saída louvável para 

os indivíduos – vide a família de Gelsomina. Fellini apresenta também uma visão 

negativa sobre a religião, através de alguns retratos ridículos nos quais acaba 

envolvendo as figuras religiosas ou da maneira ingênua que apresenta as resignadas 

freiras no convento por onde passam Gelsomina e Zampanò. A arte é delineada pelo 

cineasta como uma atividade pouco valorizada, uma vez que notamos certo conforto 

nesta atividade ao final do filme, onde o segundo circo que Zampanò integra aparece 

envolvo em ares de empresa capitalista. Acreditamos ser uma crítica do cineasta às 

mudanças no circo bem como nas atividades artísticas, assunto presente desde seu 

primeiro filme. Desta forma, a modernização aparece presente numa sociedade onde 

os vínculos familiares estariam desfeitos, a religião apresentaria pouco contanto com a 

realidade italiana. Essas mudanças no circo são descritas por Alice Viveiros de Castro:  

 
“O circo do pós-guerra, com honrosas exceções, transformou-

se num espetáculo repetitivo, voltando-se apenas para 

crianças e sufocado em seu próprio gigantismo. As lonas eram 

enormes e a divulgação procurava valorizar espetáculos de 

grande elenco e com imensa coleção de animais [...] A este 

momento de quase estagnação somou-se o crescimento 

desenfreado das cidades, a chegada acachapante da televisão 

e o aumento do custo de vida, deixando o circo em todo o 

mundo ocidental numa situação extremamente delicada” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 208). 
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Retomando a citação da autora, as mudanças no circo correspondem às 

mudanças sociais como o crescimento das cidades e a chegada da televisão (sobre a 

qual é comum a acusação, conforme observamos na citação acima, de ter prejudicado 

os espetáculos populares e também com o cinema, aspecto abordado mais tarde por 

Federico Fellini em Ginger e Fred (Alemanha, França e Itália, 1985), onde ridiculariza os 

bastidores e realizações da televisão italiana, e de maneira indireta em Entrevista 

(Itália, 1987), onde apresenta certa nostalgia pelos tempos áureos da Cinecittà e da 

sociedade da época). Estas mudanças correspondem ao processo que neste trabalho 

entendemos como modernização.  

Notemos que a única figura a representar alguma autoridade oficial em todo o 

filme, com exceção do bispo e das freiras do convento, é um policial ou guarda, que 

aparece na primeira apresentação de Zampanò. Contudo, menos do que autoridade ou 

coesão social, a figura do policial, que poderíamos associar a ordem, está no mesmo 

nível do ridículo da cena (ilustrada abaixo).  

 

 
28. Autoridade apresentada por Fellini. 

 

Por fim, vale a crítica de Luís Zanin Oricchio, que, assim nos parece, desmonta a 

de Guido Aristarco:  

“Vendo A Estrada hoje parece estranha a restrição da esquerda 

italiana mais ortodoxa. Segundo ela, Fellini teria se esquecido 

do social. Mas como? Ele está inteiro lá, nas linhas e 

entrelinhas da história. Afinal, Zampanò vai buscar sua 

acompanhante substituta na mesma família miserável onde 
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havia encontrado a primeira, Rosa, depois que esta morre. O 

que é aquela Itália precária, que a trupe mambembe, 

composta unicamente de Gelsomina e Zampanò, percorre 

numa motoneta caindo aos pedaços, improvisada como carro 

de companhia? Ou seja, o “social” estava lá o tempo todo, 

debaixo do nariz dos críticos, e eles não davam por ele” 

(ORICCHIO, 2003).   

 

Desta maneira, é possível afirmar que o cineasta percebe as mudanças sociais 

de sua época, neste caso um processo de transição – da ênfase no social para a ênfase 

no indivíduo – de forma que o social não é deixado de lado. Se afirmarmos a estética 

de Fellini como individual, algumas observações devem ser retomadas: Fellini dialoga 

com uma Itália onde pouca ou nenhuma presença social do Estado é sentida pelos 

cidadãos, portanto, cada um deles procura suas respostas pessoais para viver aquele 

contexto; se a ênfase é no indivíduo, isso não significa que o social não esteja 

presente, pois, no filme, ambos aparecem indissociados. Assim, o contexto italiano 

está presente no filme, seja pelas paisagens, pela discussão imediata que o filme faz, 

pelas “entrelinhas” citadas por Oricchio, seja pelos próprios personagens que são, em 

alguma medida, frutos do contexto social dado. Mesmo que se considere a mediação 

do cineasta, este é fruto do mesmo contexto; mesmo partindo das afirmações – 

discutíveis – que o trabalho de Fellini se liga à imaginação pura, ainda assim ele, como 

seus personagens, estariam imersos num espaço e num tempo social que certamente 

os caracterizam.  

Há um comentário no filme sobre a intervenção estadunidense na Itália: 

através do plano em que vemos Gelsomina e a fogueira, notamos ao fundo a presença 

de um carro e uma placa da ESSO o que, em nossa leitura, explicita o investimento 

estadunidense na reconstrução da Itália, sobre a qual falamos no primeiro capítulo. A 

condição mambembe de Gelsomina e Zampanò, assim como a pobreza da 

circunvizinhança, parece contrastar com presença da multinacional petrolífera. Porém, 

a temática da miséria e da reconstrução está no filme não apenas como pano de 

fundo, pois a situação econômica e política marcam profundamente a narrativa e, em 

conseqüência, o caráter das personagens. E, em situação de miserabilidade total, até 

vender uma filha para um ator mambembe que acabara de anunciar a morte da outra 

assistente, também filha da mesma mãe, parece possível, revelando a expressão 
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máxima das iniqüidades que a miséria é capaz de acionar, sem que para isso seja 

necessário lançar mão de planos ou de recursos expressivos voltados para a comoção. 

No mesmo sentido, encontramos a cena do bar, quando a mulher que Zampanò 

acaba por atrair, estranha a sua moto: ele responderia que é americana e “nunca me 

deixou na mão em sete anos”. Outra italiana, na cena seguinte, descreveria o veículo 

como “uma moto com reboque”, deflagrando o desconhecimento do povo italiano 

com relação aos produtos vindos dos Estados Unidos, uma vez que a grande maioria 

daquela população não se enquadraria no papel de consumidores possíveis desses 

produtos devido à sua situação financeira miserável. Mais uma vez, percebemos a 

referência aos Estados Unidos como interventor econômico e grande exportador de 

bens de consumo. E, ainda, como referência de mercadoria bem acabada, de 

tecnologia de qualidade em possível oposição à Itália e à sua hipotética vocação 

agrária, tal como pretendia o governo fascista. Deste modo, o produto industrializado 

estadunidense acabava como sinônimo de produto de boa qualidade, o que facilitava a 

entrada da ideologia interventora junto com o plano de intervenção. 

Considerando apontadas as questões sociais presentes no filme, passamos aos 

personagens e aos elementos clownescos. O primeiro elemento relevante é a maneira 

como o cineasta delinearia Gelsomina. As primeiras referências desta construção da 

personagem de Gelsomina são dadas logo no início do filme, quando ela se mistura às 

crianças na praia. Pelo desenho feito pela câmera, facilmente a identificamos como 

mais uma criança correndo na praia.  

 

 
29. Gelsomina e as crianças no início do filme. 
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O paralelo entre palhaços e crianças é feito por muitos pesquisadores, que 

apontam que grande parte da lógica do palhaço estaria ligada ao universo infantil. 

Aqui, o termo infantil não tem significação pejorativa e se refere a uma maior 

liberdade de pensamento e expressão, uma vez que a educação ainda não teria dado 

conta de incutir nas crianças os valores que são encontrados de forma sedimentada 

num adulto.  

Dessa forma, o processo de educação se configura certamente como repressor 

e limitador da criatividade e ingenuidade infantis. Palhaços, especialmente o augusto, 

seriam adultos com um pensamento infantil que, por assim ser, se tornaria libertador, 

anárquico, afastando-se da lógica adulta, enquadrada em padrões e embebida de 

valores fechados. Essa identificação ocorre várias vezes no filme. No início, mostrado 

acima, mais à frente, quando, após a cena no bar, uma menina senta ao seu lado: não 

sabemos ao certo se a menina é uma Gelsomina pequena, ou se esta é aquela menina 

crescida. Pouco a frente, após descobrir que Zampanò está dormindo no fim da rua, 

vemos sua familiaridade com outras duas crianças, que a tratam como par.  

 

 
30. Gelsomina e uma criança. 

 

 Por fim, percebemos esta ingenuidade infantil – aqui descartamos novamente a 

conotação negativa do termo – presente na própria construção que o foco narrativo 

faz de Gelsomina: a sua maneira de andar, seus trejeitos, suas reações, em suma, 

aspectos que caracterizam sua ingenuidade, aparecem bastante ligados a uma 

atmosfera mais livre, que acomoda várias formas de ser do sujeito, afastando-se do 
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ambiente adulto, mais normatizado, menos permissivo, e mais rígido. Quando ela faz 

os versinhos junto ao fogo identificamos uma visão lúdica distante do pensamento 

“adulto”, da finalidade, dos sentidos pré-estabelecidos. Segundo Ana Wuo (1999, p. 

17), “o augusto é o bobo e o eterno perdedor, o ingênuo de boa fé”. No geral, sua 

construção se liga a um registro poético, distante de padrões pré-estabelecidos, não 

associado à moral vigente. Ela claramente destoa das outras mulheres encontradas no 

filme: por vezes, há certa dificuldade em identificá-la como mulher, pelos próprios 

elementos que ela mobiliza.  

 Outra relação possível é com o lado animal do homem, fato que se justifica pela 

afirmação da mãe de Gelsomina “se ela comer fica bem”. Pra além da situação da 

miséria, que seria também um aspecto político explorado pelo palhaço, há o 

apontamento para o fato de que o homem também é um animal. Interessante notar a 

relação feita entre a atuação dos palhaços e a fome, feita por Dario Fo: “os clowns, 

assim como os jograis e os cômicos dell’arte, sempre tratam do mesmo problema, qual 

seja, da fome: a fome de comida, a fome de sexo, mas também fome de dignidade, de 

identidade, de poder” (FO, 1999, p. 305). Ao tratar do animal acima e da fome neste 

parágrafo, vale a citação de Alice Viveiros de Castro, onde afirma que o riso avocado 

pelo palhaço teria a finalidade de mostrar o quão animal os humanos são:  

 
“A principal função do riso é nos recolocar diante da nossa 

mais pura essência: somos animais. Nem deuses, nem semi-

deuses, meras bestas tontas que comem, bebem, amam e 

lutam desesperadamente para sobreviver. A consciência disso 

é que nos faz únicos, humanos” (VIVEIROS DE CASTRO, 2005, p. 

15).  

 

  Concordando ou não com a visão do riso apresentada pela pesquisadora, a 

citação nos leva a pensar em uma das finalidades do riso evocado, também, pelo 

palhaço. Mesmo Zampanò nos leva ao riso pelo seu lado mais animal – brutal, 

buscando a sobrevivência, insensível – tratando Gelsomina também como um animal, 

basta recordar a maneira através da qual ela aprende a tocar o tambor: apanhando 

com um graveto quando não conseguia e com sua espontaneidade sendo reprimida 

(“só faça o que eu mandar”).  
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O humor que fica visível é basicamente centrado na figura de Gelsomina, de 

sua ingenuidade que desembocará em situações cômicas e também de sua inabilidade 

para realizar as mais simples tarefas propostas por Zampanò ou pelo Louco. No limite, 

a comicidade fica situada nas relações entre os três tipos presentes no filme, embora, 

na maioria das vezes, fique associada à personagem de Giulietta Masina. Logo no início 

do filme percebemos que muitas situações cômicas serão obtidas através das 

expressões95 faciais dela.  

 Quando Zampanò começa a treinar Gelsomina para apresentá-lo, vemos uma 

das regras apresentadas por Henri Bergson96 (2001, p. 92): “obtém-se efeito cômico 

transpondo para outro tom a expressão natural de uma idéia”. Desta maneira, 

enquanto ela deveria apresentar o artista com todo o entusiasmo, ela, desanimada, o 

chama num tom pouco atrativo. É cômico porque mesmo quando ela não erra o tom 

que a fala deve adquirir, acaba errando no toque do tambor, que, se bem feito, gera o 

esperado clima solene para a entrada de Zampanò. Na mesma seqüência vemos as 

feições de Gelsomina, que variam de forma rápida, levando a comicidade por meio da 

idéia de cristalização do sentimento que ela vivencia em dado momento. Assim, 

quando Zampanò está olhando, ela está olhando para baixo; no segundo seguinte, ele 

se vira, e ela está apresentando o sentimento oposto: olha pra cima, alegre, dança 

sozinha com o chapéu.       

 Outro ponto na construção humorística do filme são as atitudes dela, que, na 

maioria das vezes em que leva à comicidade, são mecânicas. Segundo Bergson (Idem, 

p. 97), uma grande fonte do riso é o mecânico sobreposto ao vivo. Isso será visível na 

cena do bar onde ela, ao vê-lo levar um palito de dentes à boca, repete o gesto dele de 

forma mecânica, ignorando as significações sociais que envolvem este gesto; também 

quando ela se dirige para a moto, no gesto mecânico de seguir Zampanò, deixando de 

lado o fato de ele estar acompanhado. Como fundo desse efeito está a ingenuidade 

dela, que, cenas depois, acreditaria que Zampanò está morto, afinal, alguém deitado, 

de olho fechado, sem se mexer, logo vivo não está.  

                                                           
95

 Para Bergson, “uma expressão cômica do rosto não promete nada mais do que aquilo que dá. É um 
estado único e definitivo. Parece que toda a vida moral da pessoa se cristalizou em tal sistema” 
(BERGSON, 2001, p. 18).  
96

 Embora a análise que o autor faz da função social do riso não encontre consonância neste trabalho, os 
procedimentos da comicidade descritos por ele mostram caminhos fidedignos para realização do riso, 
podendo ser usados como explicação para algumas situações cômicas do filme.  
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 Na cena em que, saindo da lona do circo, dá uma trombada, há outro 

procedimento apontado por Bergson, bastante associado à figura do distraído: a 

rigidez mecânica. Ela vai andando, adquire certa velocidade, o andar se torna 

mecânico, e, olhando para trás, acaba errando a saída do circo. Segundo Bergson, “as 

atitudes, os gestos e movimentos do corpo são risíveis na exata medida que esse corpo 

nos faz pensar numa simples mecânica” (Idem, p. 22).  O mesmo ocorre depois da 

apresentação na festa de casamento, onde, nervosa, sai andando e acaba caindo num 

buraco.   

A comicidade presente em Gelsomina se liga ao seu caráter, um dos tipos 

narrados por Bergson, que levaria ao riso por revelar uma inadaptação particular e 

inconsciente da pessoa e à sociedade. Para o autor, a personagem cômica geralmente 

se faz engraçada na medida em que se ignora (Idem, p. 06). Esse parece ser o caso de 

Gelsomina: podemos notar que ela não se sente ingênua, não se sente deslocada e, 

em geral, não tem crises com relação ao seu modo de ser, atitudes que parecem 

presente em todo palhaço.  

 A relação entre Gelsomina e Zampanò também é uma grande fonte do humor 

do filme. A base cômica desta dupla é uma antiga fórmula que apresentamos no 

capítulo anterior: a junção de opostos. Em outros termos, eles funcionam como branco 

e augusto. A relação entre os dois começa a ser delineada depois da primeira 

apresentação dele. Percebemos que as raízes dela se encontram imediatamente 

vinculadas ao interior da Itália e dos costumes rurais – sabe quando vai chover pelo 

vento, tem um feixe de lenha às costas no começo do filme – enquanto a origem de 

Zampanò será desconhecida durante toda a trama. Mesmo quando Gelsomina 

pergunta de onde ele é, conseguimos apenas saber que ele é estrangeiro. 

 Durante todo o filme, há o desenvolvimento de uma relação clownesca entre os 

dois: situados em extremos opostos, ela seria a ingenuidade, a poesia, a delicadeza 

enquanto ele seria a força, a esperteza e a objetividade. Retomando a definição de 

Fellini, podemos definir Zampanò como um clown branco, que é “elegante, gracioso, 

harmonioso, inteligente, características impostas de forma moralista (figura que 

facilmente se converte em pai, mãe, professor, artista, o belo, em resumo, o que deve 

ser feito)” (FELLINI, 1974, p. 02) e Gelsomina como um palhaço augusto, “aquele que 

se revolta com tanta perfeição, que é inatingível para a criança que é” (Idem). 
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Interessante notar que o branco de Zampanò escapa à definição do cineasta. Porém 

não foge totalmente às características do palhaço branco, afinal o personagem é forte 

fisicamente, acredita que está correto em seus princípios e os impõe à Gelsomina sem 

cerimônia alguma, não aceitando suas falhas, configurando-se, assim, como 

contraditório e inadequado (como o definiu Fellini). 

Desta forma, algumas mediações são necessárias: Zampanò seria a figura 

racional, objetiva, insensível enquanto ela estaria marcada pelos símbolos da 

provincianidade, da ingenuidade, de uma lógica que pouco se liga à realidade, 

invadindo o registro poético. Os dois tipos são, segundo o cineasta, “duas atitudes 

psicológicas do homem, o impulso para cima e o impulso pra baixo, divididos, 

separados” (idem). Talvez aqui possamos afirmar que, ao final do filme, mesmo sem 

Gelsomina, há um pouco do tipo dela que se impregna nele, que acaba a trama 

chorando, na areia – local onde ela corria e se divertia misturada às crianças logo no 

início do filme. Como apontamos antes, o plano final dialoga com esta cena inicial, 

como se o dia claro de antes encontrasse agora a noite, o riso de Gelsomina o pranto 

de Zampanò, a alegria autêntica de suas expressões infantis no início da obra fechasse 

o ciclo na postura desesperançada de um adulto sem perspectivas deitado na praia, 

como uma nau encalhada ou sobrevivente de um naufrágio.  

A relação estabelecida entre eles é típica da dupla de palhaços que 

encontraríamos, em profunda profusão, em dado momento histórico: o circo 

moderno, já assinalado no capítulo anterior. Retomando a relação entre branco e 

augusto, citamos Mário Bolognesi:   

 
“No ambiente do circo, os clowns ganharam uma polaridade 

que foi vital para a consolidação da dupla cênica: Clown Branco 

e Augusto se firmaram como oposições necessárias ao conflito 

cômico circense. O primeiro é a ordem e a autoridade; o 

segundo, a desordem, a ruptura e a sublevação. O Branco é a 

sutileza e a conclamação do sublime; o Augusto, o rude e a 

evidência da fome. O Branco é o espírito da civilização; o 

Augusto, o corpo agrilhoado desta mesma civilização, que quer 

se rebelar” (BOLOGNESI, 2006, pp. 14-5). 

 
 A relação da dupla cômica, Zampanò como branco e Gelsomina como augusto 

sofre a interferência do personagem de Richard Basehart. Entendemos a presença 
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deste personagem como um diálogo do cineasta com o arquétipo do louco, bastante 

associado palhaço como já vimos neste trabalho. O Louco aparece pela primeira vez 

comendo espaguete na corda bamba, em meio a uma grande multidão. Talvez aí o 

cineasta já nos coloque a “arte de arranjar-se”97, desenvolvida pelos italianos durante 

o período do pós-guerra – a única maneira de sobreviver naquele contexto onde 

praticamente não se sentia a presença do Estado – como um verdadeiro espetáculo. 

Interessante notar que, enquanto as comédias italianas colocariam esse aspecto numa 

chave de ridicularização, Fellini colocaria esse aspecto italiano como louvável e digno 

de espetáculo para uma multidão apreciar.  

 O próprio nome do personagem é revelador: o Louco. Este é um arquétipo, 

explorado pela pesquisadora Sallie Nichols98, que o analisa partindo das cartas do 

tarô99. Segundo a autora, o louco é “um andarilho, enérgico, ubíquo100 e imortal. É o 

mais poderoso das cartas do Tarô. Como não tem número fixo, está livre para viajar à 

vontade, perturbando, não raro, a ordem estabelecida com as suas travessuras” 

(NICHOLS, 2007, p. 39). Percebemos que O Louco do filme é um viajante solitário, e, 

quando se junta ao circo, logo perturba a ordem daquele lugar o que rende a expulsão 

do circo. Através de suas travessuras, este personagem colocaria algum conflito na 

relação entre Zampanò e Gelsomina – no limite, dominante e dominada – 

questionando a autoridade dele através de diversas formas: brincando com o fato de 

ele ter um número só, testando a corrente utilizada no número feito no circo, 

ensaiando um número com Gelsomina, entre outros.       

 Quando Zampanò está preso, na conversa entre O Louco e Gelsomina ele acaba 

a ajudando a seguir em frente. Se lembrarmos da sua afirmação “Se for com eles, dá 

no mesmo. Se ficar com Zampanò dá no mesmo. De que adianta ir com eles? Eu não 

sirvo pra ninguém, para nada. Estou cheia de viver!”. Ele acaba alertando Gelsomina 
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 Segundo o cineasta, “o fato de termos que nos arranjar é uma condição fértil do italiano. Foi assim 
que ele nasceu. Seu tecido psíquico se formou assim” (FELLINI, 2000, p. 153).  
98

 Discípula de Karl Jung que aprofundou os estudos deste autor no que tange aos arquétipos.  
99

 Nichols justifica a escolha do tarô da seguinte maneira: “Os Trunfos [cartas do tarô] são ideais para 
esse propósito porque representam simbolicamente as forças instintuais que operam de modo 
autônomo nas profundezas da psique humana e que Jung denominou arquétipos. Tais arquétipos 
funcionam na psique humana de maneira muito parecida com a que os instintos funcionam no corpo. 
[...] Está claro que não podemos ver essas forças arquetípicas, como, de fato, não podemos ver os 
instintos; mas experimentamo-las em nossos sonhos, visões e pensamentos de vigília onde aparecem 
como imagens” (NICHOLS, 2007, p. 27. Colchetes nossos).  
100

 Sinônimo de onipresente.  
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para o fato de que Zampanò tem algum vínculo com ela, e que talvez goste dela “Ele é 

como um cão. Fica olhando pra você, tentando falar, mas só consegue latir”. Depois 

dessa afirmação, ela se anima e enxerga sua possível função na relação com 

Zampanò101. Segundo Sallie, “do toque do Louco ninguém se recupera. E quem haveria 

de querer recuperar-se!” (Idem, p. 57), e é justamente isso que veremos no filme: a 

partir do ponto que o Louco cruza o caminho de Gelsomina, ela não será mais a 

mesma. Ao final do filme, vemos que Zampanò também não é mais o mesmo. 

 Tratando sobre os nomes que os loucos do tarô assumiriam em cada língua, 

Sallie afirma:  

 

“Se O Louco usasse o nome italiano, Il Matto (O Louco) seria, 

sem dúvida, posto de lado pela nossa sociedade, pois a 

insanidade é uma condição do espírito humano muito temida 

hoje em dia. Aqui também o Estabelecimento se tornou cada 

vez mais intolerante com o comportamento que aberra do que 

quer que se tenha decidido chamar normal. [...] 

Paradoxalmente, o caminho para a verdadeira sanidade passa 

através da infantilidade e da loucura” (NICHOLS,  2007, p. 51).  

 
 Esta é uma questão importante para nossa análise, uma vez que Zampanò mata 

o Louco. Embora o Louco deva ser entendido, dentro dos critérios que adotamos – 

como construído no interior do filme de Fellini – a leitura da autora, de algum modo, 

reforça a idéia de que o assassinato do Louco em La strada narra um processo de 

padronização, seja das possibilidades oferecidas pela arte à sociedade, seja dos 

sujeitos. No primeiro caso, relegando à marginalidade manifestações artísticas ligadas 

ao circo e aos clowns. Em segundo lugar, normalizando o sujeito, ou seja, 

desvalorizando aspectos não produtivos ou pouco práticos da vida como marginais na 

sociedade de consumo.  

 Em nossa visão, Fellini está mostrando que há mudanças em curso em seu 

contexto social. Desta maneira, é na Itália em vias de reconstrução, da pobreza vencida 

através da arte de viver, que os antigos sujeitos vão se deparar com um novo tempo. 

Partindo de alguns elementos do filme – como o emblema da marca Esso e a moto 
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 Segundo a autora, “Talvez possamos dizer que ele [O Louco] representa um fator redentor dentro de 
nós mesmos, que nos impele para a individuação. É essa parte nossa que, inocente mas, de certo modo, 
conscientemente, se vê embarcada na busca do conhecimento” (NICHOLS, 2007, p. 56. Colchetes 
nossos).    
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americana de Zampanò – podemos perceber que esse novo tempo é perpassado pela 

sociedade industrial. Nesse contexto pós-guerra, podemos dizer que Zampanò 

representa a necessidade de seguir em frente, a qualquer custo. Lembramos que ele 

sempre arruma soluções, apesar das dificuldades: quando morre uma assistente, ele 

parte para comprar a irmã, quando é preso ele retoma a estrada, sem ao menos 

agradecer por Gelsomina tê-lo esperado, após abandonar a irmã de Rosa, percebemos 

que ele, além de se juntar ao circo, já tem uma nova “assistente”.  

Podemos associá-lo ao estrangeiro: durante uma conversa com Gelsomina, ela 

constata que sua maneira de falar acaba por revelar que ele não é italiano; se 

apresentado como um tipo de palhaço branco, ele se mostraria esperto, durão, 

dominador e modelo a ser seguido por Gelsomina. Quanto ao fato da compra de Rosa 

e Gelsomina, mantê-las como objeto sexual e abandoná-las quando doentes, tratando-

as como meros objetos, podemos dizer que o brutamonte representa o tipo 

utilitarista, pragmático e sem escrúpulos, que parece preparado para os novos tempos. 

Tais características parecem associar Zampanò não apenas aos novos tempos, mas 

também a certo tipo de comportamento da Itália anterior à Segunda Guerra, como se, 

herdeiro do fascismo, continuasse a pregar uma moral que não cumpre. Ainda que 

também seja Zampanò a encarnar a desesperança, como apontamos no bloco final de 

La strada.   

A morte do Louco, que marca o início da quebra da relação entre os três 

personagens, se dá, em última instância, pelas mãos de Zampanò. Em uma primeira 

análise, podemos afirmar que a racionalidade, a força acaba por eliminar a “arte de 

arranjar-se”, apontando para a supressão de lógicas que não estariam atreladas ao 

processo de desenvolvimento capitalista. Diante do Louco, que questiona a 

normalização, Zampanò parece prenunciar a lógica que visa à homogeneização dos 

sujeitos enquanto produtores e consumidores.  

Seja no louco como arquétipo – discussão apresentada acima – seja no louco 

como tipo construído por Fellini em La strada ficaram pra trás aqueles aspectos 

associados à loucura e à maior liberdade correspondente de um controle social menor.   

Se é possível afirmar que o desenvolvimento da sociedade capitalista corresponde ou 

mantém afinidade com a crescente racionalização das relações humanas (como nos 

mostrou Weber em A ética protestante e o espírito do capitalismo (2004), para citar 
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apenas um entre tantos outros autores na Sociologia), e que essa transformação é de 

longa duração, Fellini parece apontar, na década de 50, para uma época em que certos 

tipos sociais não encontram mais lugar ante o domínio da normalização, da 

racionalização e da eficácia do sistema de produção.  

Com relação à Gelsomina, ela não é morta, mas deixada para trás em um dos 

pontos da estrada. Na nossa leitura, o fato de Gelsomina estar morta quando Zampanò 

chega ao segundo circo de alguma maneira aponta para a morte de uma velha Itália, 

que não ficou imune ao pós-guerra e à sociedade industrial que se impunha. É como se 

a nova realidade que se firma não comportasse mais certos tipos de indivíduos, bem 

como aquela cultura fortemente marcada pela religião e pelos aspectos associados ao 

mundo não urbano. A cidade e a industrialização parecem desorganizar a visão de 

mundo desta povera Itália para sempre.  

 A pesquisadora Andréa Pantano aponta que o surgimento de certa 

configuração do palhaço augusto – que associamos à Gelsomina – se dá em um 

momento no qual a sociedade industrial buscava adequar os indivíduos para que 

pudessem operar numa nova lógica tecnicista. Nesta ordem, “a marginalidade não 

cabe mais” (PANTANO, 2001, p. 70). Fica claro que esse tipo, que esta “a margem de 

qualquer conduta pré-estabelecida” (Idem), não sobreviveria ao advento da sociedade 

industrial que cobra condutas cada vez mais padronizadas e inseridas em um sistema 

de produção que a almeja o máximo de empenho físico e mental na produção e 

consumo de mercadorias, acabando num modelo preciso e achatado de indivíduos 

desejáveis, que se enquadrem nessa lógica social. 

Assim, Gelsomina estaria ligada ao contexto mais simplório da sociedade 

italiana, com raízes marcadas no interior do país. Daí ser apresentada em La strada 

como ingênua e provinciana, mas ao mesmo tempo muito sensível e poética. Cabe, 

pois, associá-la aos camponeses, às mulheres e crianças que, apesar de não terem 

participação direta nas batalhas e enfrentamentos do conflito mundial, sofreram as 

conseqüências deste. Através dela, podemos vislumbrar aspectos da vida cotidiana de 

pessoas simples, isto é, de pessoas cuja produção da vida no dia-a-dia ocorre no limite 

das possibilidades oferecidas por uma sociedade recém saída da guerra, e que, de 

algum modo, se ligam às manifestações culturais que lhe são mais acessíveis, como 

manifestações da arte e da religiosidade populares. Ela estaria associada ao tipo 
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augusto de palhaço, que se revela como um ingênuo, muitas vezes sonhador, dotado 

de uma lógica particular, um tanto descolada da realidade, mostrando toda a 

relatividade das normas sociais. Neste sentido, a personagem se apresenta como um 

tipo despreparado para os novos tempos da cidade grande e do paulatino aumento da 

racionalidade que lhe é característica, e que logo invadiria a esfera da religião, como é 

possível observar no filme Abismo de um sonho (Itália, 1952), realizado pelo cineasta 

dois anos antes e que retomaremos no próximo capítulo. Com a morte do Louco e de 

Gelsomina é como se o filme sinalizasse para o fim da ingenuidade, de uma Itália idílica 

e rural, da civilização capaz de voar, se equilibrar na corda bamba, lutar por ideais 

diversos, mundo bem distante daquele estandardizado do capital e da produção.  

Talvez o cineasta aponte para tipos que não encontrariam mais espaço na nova 

sociedade – ou que deveriam, para sobreviver, buscar espaço às margens dela. E isso 

apareceria em La strada nesses dois personagens, cada qual apontando para uma 

forma diferente: Gelsomina, de modo mais aberto e franco; o Louco, de modo menos 

evidente.  

Fellini mostra esse enquadramento social por meio de palhaços. A escolha é 

oportuna, afinal estão no limiar dessa lógica contemporânea, apontando a perspectiva 

de formas alternativas de estar em sociedade e de maneiras diferentes de viver num 

mesmo tempo histórico, inclusive na abertura e na pluralidade de mundos como 

afirma a pesquisadora Kátia Kasper102 (2004, p. 64). É possível verificar que em La 

strada ao menos uma das maneiras pelas quais as mudanças operadas na Itália 

suprimem novas lógicas, diferentes mundos e maneiras de enxergar a realidade em 

razão da homogeneização necessária para um tipo de pensamento que serve à 

produção industrial e à circulação de valores na sociedade, valores cuja 

homogeneização tem como conseqüência um achatamento nas possibilidades do estar 

no mundo. 

De três histórias possíveis, acabamos com apenas uma, caminho que pode ser 

comparado ao desenvolvimento capitalista, que vai fechando as portas e jogando para 

a margem aqueles que não se adequaram ao modelo hegemônico. Porém, não é 

possível passar impune por essa história; não há como matá-la ou suprimi-la. Isso, na 
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 Kátia apresentou Experimentações clownescas: os palhaços e a criação de possibilidades de vida ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas. 
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nossa leitura, fica claro com o final do filme, quando Zampanò, com roupas 

desgastadas e andar claudicante, parece se dar conta das possibilidades perdidas no 

passado; cabe certa nostalgia pelos tempos que ficaram para trás, mas que, 

certamente, viverão para sempre na sua memória. Em linhas gerais, apenas Zampanò 

passa pelo funil dos “novos tempos”, mas, ao fazê-lo, traz consigo a melancolia, que 

não lhe permite superar as perdas pelo caminho. No fim das contas, falta metade, ou 

metades, que ficaram nas “estradas da vida” que os italianos percorreram para 

reconstruir-se frente a uma Europa de rápidas modificações.·. 
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O palhaço na estética de Federico Fellini.  
 
 

 Neste último capítulo abordamos algumas obras de Fellini, não reduzindo a 

trajetória do cineasta ao diálogo com a figura do palhaço, mas ressaltando este olhar 

possível sobre alguns filmes. Como este é o viés do trabalho, justifica-se o recorte que 

não cumpre e nem pretende uma análise ampla e bem fundamentada – como foi feito 

com La strada – das obras que passamos em revista abaixo. São comentários finais de 

uma pesquisa que, tendo cumprido seu objetivo, se dedica a uma última pergunta: a 

presença do palhaço é recorrente na obra103 do cineasta?  

Como já afirmamos no capítulo sobre sociologia do cinema, o primeiro filme de 

Fellini é Mulheres e Luzes, dirigido com Alberto Lattuada e apresentado em 1951.  

 

 
31. Giulietta Masina em Mulheres e Luzes (Itália/1951). 

 
Através da companhia mambembe que tenta ganhar a vida viajando pelo país, 

os cineastas comentariam a modernização italiana que alcançaria o âmbito da arte, 

mostrando, com humor, que mesmo a vida artística, situada à margem do contexto 

social da época, acabaria impregnada pela nova lógica que parecia invadir o país. É 
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 Não mencionamos o episódio Agência matrimonial, por ser integrante do filme Amores na cidade 
(1953) do qual também fazem parte cinco outros episódios dirigidos por Alberto Lattuada, Carlo Lizzani, 
Cesare Zavattini e Umberto Maselli, Dino Risi e Michelangelo Antonioni. O mesmo acontece com As 
tentações do Dr. Antonio, integrante do filme Boccaccio '70 (1962) que, além deste episódio de Fellini, é 
composto por outros três dirigidos por Luchino Visconti, Mario Monicelli e Vittorio de Sica. Também 
excluímos da análise Histórias Extraordinárias (1968), baseado em contos de Edgar Allan Poe e 
composto por três episódios dirigidos por Fellini, Louis Malle e Roger Vadim.  Anotações de um diretor 
(1969) também não aparece nos comentários por ter sido realizado para a televisão italiana e não ser 
relevante para este trabalho como Os palhaços (1971). 
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desta maneira que veremos a “profissionalização” da arte, que passaria a ser tratada 

como indústria de entretenimento, apontando para uma racionalização cada vez 

maior, que transforma profundamente a maneira de se fazer arte no país. 

Embora focada na companhia mambembe, entrevemos a transformação do 

contexto italiano da época, bem como a das relações sociais entre os italianos, 

filmadas por Fellini e Lattuada. O clownesco aparece no filme no retrato da miséria dos 

artistas feita pelos cineastas e pelo encantamento da jovem Liliana (Carla del Poggio) 

frente à companhia, com a qual acaba fugindo. No enredo do filme este fato marca a 

cisão da companhia em duas, onde, ao final do filme, uma adquire ares de empresa 

voltada ao entretenimento enquanto a outra continua com o seu acentuado caráter 

familiar. Já neste filme, encontramos a relação de Fellini com os espetáculos 

populares, apontada por Brunetta: 

 
“No primeiro trabalho, exibe competência e capacidade para 

explorar as fontes inexauríveis das formas básicas de 

entretenimento popular, dos espetáculos de variedades ao 

circo até os espetáculos de praça, recompondo, com grande 

amor, a memória e o conjunto de emoções e sensações”104 

(BRUNETTA, 2000, p. 118). 

 

No ano seguinte, então sozinho, Fellini dirigiria o filme Lo sceicco bianco (1952), 

aqui chamado de Abismo de um sonho, voltando-se para o mundo do cinema e das 

fotonovelas, da influência deste “mundo de sonhos” na vida de uma mocinha 

interiorana e católica. Ainda que não se possa afirmar que se trata de uma comédia, 

isso não significa que o humor felliniano não esteja presente. Antes, sua veia 

humorística aparece onde menos se espera como na figura do galã que encanta a 

pobre jovem em lua de mel. Através do provincianismo do casal Ivan (Leopoldo 

Trieste) e Wanda Cavalli (Brunella Bovo) é possível identificar o descompasso entre a 

capital italiana, onde passam a lua de mel, e certo tipo de pensamento ingênuo 

característico do interior do país, de onde são provenientes. A leitura que fazemos do 

filme alinha-se, em algum grau, com aquela proposta por Brunetta, quando diz que: 
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 Do original: “Dalle prime opere esibisce una competenza e una capacità di attingere alla miniera 
inesauriile delle forme basse dello spettacolo popolare, dal varietà al circo alle esibizioni di piazza 
all’avanspettacolo, di ricomporne, con grande amore, la memoria e l’insieme di sensasioni ed emozioni”. 
Tradução livre.  
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“Ivan e Wanda são lados complementares do mesmo tipo de sonho popular, limitado e 

previsível em seu desenvolvimento, mas representante das aspirações de um italiano 

que ainda está trancada dentro do círculo do horizonte municipal”105 (Idem, p. 118). 

 

 
32. O galã Fernando Rivolli (Alberto Sordi). 

 

O humor do filme está no descompasso na augusta visão de mundo do casal. 

Ela, encantada frente ao universo da indústria do divertimento (que neste filme já 

aparece estruturada). Ele, deslumbrado com a idéia que faz da religião, acabando por 

não perceber os aspectos racionais e práticos (dado o caráter empresarial com que é 

administrada) que esta havia assumido no âmbito italiano. Por seu turno, a realidade 

romana da época é apresentada como um universo moderno e racional. 

Após o fracasso comercial de Abismo de um sonho, o cineasta apresenta, em 

1953, Os boas vidas (I vitelloni). No elenco, Fellini trabalha novamente com Alberto 

Sordi106, que se tornaria um dos grandes comediantes italianos. Neste filme, em chave 

predominantemente autobiográfica, Fellini conta a história dos seus companheiros de 

adolescência107, explorando, com humor, a provincianidade desses jovens que não 

conseguiram se desgrudar das figuras femininas – mães e irmãs.  
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 Do original: “Ivan e Wanda sono le facce complementari di un medesimo tipo di sogno popolare, 
limitato squallido e prevedibile in tutti i suoi sviluppi, eppure rappresentativo delle aspirazioni di un 
italiano ancora chiuso dentro l’orizzonte della cerchia municipale”. Tradução livre.  
106

Alberto Sordi (1920-2003) foi um ator, roteirista e diretor italiano. Trabalhou com Fellini nos filmes I 
vitelloni, Abismo de um sonho e Roma.   
107

 Vale notar que os atores Alberto Sordi, Leopoldo Trieste e Riccardo Fellini interpretam personagens 
que tem os mesmos nomes.  
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Neste filme, encontramos também uma Itália partida em capital e interior, em 

pleno processo de modernização. Como contraste, Rimini (cidade natal do cineasta) 

nos é apresentada na sua forma mais provinciana, sendo visível o apego às tradições 

através do tratamento que os rapazes recebem no âmbito familiar enquanto Roma, 

embora não apareça na trama, transforma momentaneamente o vitelloni Fausto, que 

volta de bigode após uma viagem à capital italiana e trazendo consigo novidades: o 

gramofone e o mambo108.  

 

 
33. Os boas-vidas. 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que o cineasta apresenta o retrato de uma 

geração que, tendo passado pelo fascismo e pela guerra, ainda parece imobilizada 

pelos fatos ocorridos nas décadas anteriores. Assim, passados os fantasmas da década 

de 40, os sujeitos ainda parecem presos aos resquícios da Itália das províncias, dos 

laços camponeses. Em La Strada, contudo, esses vínculos apareceriam todos desfeitos 

através da personagem Gelsomina (Giulietta Masina) que, representando a 

ingenuidade, será esmagada pelos novos tempos. 

Segundo a crítica italiana, neste ano o roteiro de La strada já estava escrito; 

contudo, os produtores alegam a Fellini que só produziriam uma comédia, e foi o que o 

cineasta e seus colaboradores fizeram. Sendo assim, encaramos I Vitelloni como uma 

falsa comédia que mostra uma transição no modo de vida italiano, ou melhor, um 
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 Em Noites de Cabíria, de 1957, que se passa em Roma, o mambo é comum, sendo a musica que 
Cabíria (Giulietta Masina) dança com um homem logo no início do filme. Também no night club, a banda 
tocará mambo.  
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olhar para a burguesia italiana e seus jovens que, repensando o passado, buscam um 

futuro. Podemos dizer que, inovando, Fellini toma a burguesia através de uma chave 

neorealista, já delineando um estilo que estará bem estruturado no final da década em 

La dolce vita (1960).  

Sobre A estrada da vida, que já abordamos no capítulo anterior, apresentamos 

apenas um comentário de Brunetta sobre o filme, onde destaca a relação deste com o 

espetáculo popular: 

 
“[...] o diretor assume o ponto de vista da protagonista, 

multiplicando os efeitos da sua visão de mundo. Gelsomina vê 

o mundo sob a forma de espetáculo mágico, misterioso e 

fascinante: de uma forma natural para seus olhos, o espetáculo 

do mundo se confunde com o mundo do espetáculo”109(Idem, 

p. 121).   

 
O filme seguinte, A trapaça, é apresentado em 1955 contando a história de um 

grupo de trapaceiros: Augusto, Roberto e Picasso. Ainda neste filme a tradição 

neorealista é forte através do olhar do cineasta para a miséria no seu sentido mais 

amplo, isto é, não apenas a que faz referência à fome, mas também aquela mais 

simbólica, de valores, oportunidades, perspectivas de vida etc. Ao invés de condenar a 

atividade pouco louvável do grupo, Fellini aponta para uma situação onde a pouca 

clareza dos valores sociais à época correspondem a uma situação social que deixa 

poucas escolhas aos indivíduos. Esse aspecto de crise social está presente também nos 

dramas pessoais dos três personagens principais, como no de suas respectivas famílias. 

Guido Aristarco, que já havia criticado La Strada, também ataca este filme:  

 

 
"O “crepuscularismo” de Fellini, os motivos são sempre os 

mesmos, sua metafísica e seu simbolismo, sua participação 

episódica na realidade, fragmentária, só em parte nutrida de 

elementos e de atitudes realísticas, denunciam, ainda mais, 

dessa vez, a acenada insinceridade. O filme aparece quase pré-

fabricado: encontramos nele os mesmos componentes, 

inclusive os formais, das obras precedentes, [como] seqüencias 
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Do original: “[...] il regista assume il punto di vista della sua protagonista, moltiplicando gli effetti della 
sua visione del mondo. Gelsomina vede il mondo della forma di spettacolo magico, misterioso e 
affascinante: in maniera del tutto naturale ai suoi occhi lo spettacolo del mondo si confondecol mondo 
dello spettacolo”. Tradução livre. 
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análogas, o choro da criança ou o cavalo da Strada, o vaguear 

noturno, a festa. Picasso fala e age como O Louco, e Iris, sua 

mulher, tem os maneirismos e o tom de Gelsomina"110 

(ARISTARCO IN CINEMA NUOVO, 1955. Colchete nosso). 

 
 

Em seguida apresenta As noites de Cabíria (1957), protagonizado por Giulietta 

Masina. Cabíria ganha a vida como prostituta em Roma e, assim nos parece, é outra 

palhaça augusta, um retrato paralelo à Gelsomina, que também alia ingenuidade e 

poesia. A comicidade de Cabíria se manifesta no comportamento extrovertido, no seu 

modo característico de falar (alto e rápido), na sua crença religiosa cega (por exemplo, 

revolta-se com o não atendimento do milagre que havia pedido) e na sua ingênua 

visão de mundo. Porém, o desenho de Cabíria passa longe do estereótipo: o cineasta 

atribui humanidade à personagem que, embora caia muitas vezes no ridículo, encanta 

o espectador. Se este ri daquela boba romântica, não consegue, no entanto, 

distanciar-se da personagem. Afinal, apesar das duras situações que vivencia que 

normalmente terminam em frustração, ela mobiliza uma espécie de pureza quase 

infantil que desconserta quem assiste.  

Mais uma vez o cineasta mostra que o palhaço augusto vai sendo expulso para 

a margem da sociedade. Cabíria é prostituta, porém esquecemo-nos disso através da 

construção que vai a desenhando como um indivíduo. No contexto social, associado à 

capital italiana, onde pensamento augusto da personagem não encontra consonância, 

sendo presa fácil para trapaceiros. Ao final do filme, ela encara o espectador e, assim, 

sua humanização se completa. No entanto, não é só a personagem que nos encara, 

mas o cineasta nos coloca frente a frente com a fé na ingenuidade, mostrando o 

confronto de uma visão de mundo augusta frente a um universo apresentado como 

“desenvolvido”, moderno e racional. Independente dos sentimentos que Cabíria 

consegue acessar no espectador é impossível passar imune à sua aventura cômica e 

trágica.   
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 Do original:“Il crepuscolarismo di Fellini, i motivi sempre uguali della sua metafisica e del suo 
simbolismo, la sua partecipazione episodica alla realtà, frammentaria, solo in parte nutrita di elementi e 
atteggiamenti realistici, denunciano ancor più, questa volta, l'accennata insincerità. Il film appare quasi 
prefabbricato: ritrovi in esso le stesse componenti, anche formali, delle precedenti opere, analoghe 
sequenze, il pianto del bambino o il cavallo della Strada, quel vagabondare notturno, la festa. Picasso 
parla e agisce come il Matto, e Iris sua moglie ha le movenze e il tono di Gelsomina”. Tradução livre.  
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34. Cabíria (Giulietta Masina) ao final do filme. 

 

La dolce vita, apresentado em 1960, retoma, de certa maneira, o viés 

apresentado em I Vitelloni, apresentando a burguesia em chave neorealista. Podemos 

descrever Marcelo (Marcello Mastroianni), que também carrega o nome para o 

personagem, como um vitelloni em outro tempo e lugar: Marcelo seria um boa-vida 

imerso na capital italiana, onde o contexto social, invadido pelas celebridades e 

respectivos paparazzi, além dos belos carros que rodam pela vida noturna romana, é 

desenhado pelo cineasta como tacanho e fútil. O universo do entretenimento é 

desenhado como indústria, bem como a imprensa, claramente sensacionalista, 

suprindo o interesse da burguesia por meio da produção e reprodução da mercadoria 

informação. 

A religião também é descrita como fútil e mundana, afastando-se dos aspectos 

sagrado e entrando no âmbito racional, da empresa da fé, ou da empresa da 

manutenção da fé, certamente lucrativa. Sempre que o cineasta se refere à religião, 

ele o faz deslocando o mundo do sagrado para o humano, gerando, algumas vezes, 

situações cômicas: uma imagem de Jesus transportada de helicóptero e sendo 

cumprimentada pelos trabalhadores, o moribundo que aguarda um milagre, deitado e 

de sombrinha, por conta da chuva, etc. 
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35. Personagens da festa aristocrática. 

 

Em poucos momentos vemos planos em que pessoas que poderíamos 

identificar como “pobres” apareçam em cena. Toda vez que isso acontece, eles 

continuam em uma situação miserável enquanto a classe média e a aristocracia – 

delineada através de um exotismo fútil, como visto na imagem acima – parecem pouco 

preocupada com a ordem estabelecida. Talvez o cineasta tenha no horizonte um 

contexto111 de “milagre econômico”, em que o Estado, de um lado, procura reprimir as 

manifestações populares e de esquerda, enquanto, de outro, a classe média busca 

desfrutar dos avanços econômicos do país, imersa em sua dolce vita, alienada e 

ensimesmada. Esta situação econômica mais normalizada seria incapaz de gerar 

alguma coesão social a ser sentida pelos indivíduos; pelo menos é isso que ocorre com 

Marcelo. Embora faça parte daquele contexto, percebemos que ele é insatisfeito, não 

encontrando muito sentido em toda aquela futilidade. Porém, não vê saídas possíveis. 

Acaba, ao final do filme, do mesmo lado que começou. A esperança fica com a geração 

mais nova, representada, ao final do filme, por uma menina que, como Cabíria, olha 

para a câmera.   

Em 1963 Fellini apresenta um de seus filmes mais conhecidos, Oito e Meio, que 

conta a crise de criatividade de um cineasta, representado por Marcello Mastroianni. 

                                                           
111

 Segundo Neyde Veneziano (2002, p. 130), “Em 1960, a Itália passava por um período político 
complicadíssimo, com greves e passeatas contrarias ao governo, que tentava impedir, a todo custo, 
qualquer manifestação. Ao mesmo tempo, essa época foi chamada de “milagre econômico”, com a 
explosão da especulação imobiliária”.  
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Segundo o próprio diretor, o fato é autobiográfico112 e resulta em um metacinema, ou 

seja, num filme sobre o fazer cinematográfico. Outro fato que ressalta o caráter 

autobiográfico é a presença constante dos sonhos do personagem no filme, que 

muitas vezes vai de um mundo a outro rapidamente. Fellini afirmava que a influência 

dos sonhos nas suas criações era grande, sendo um grande admirador do psicanalista 

Karl Jung113. O princípio que norteia o filme não deixa de ter algo de clownesco a partir 

do deslocamento de quem não sabe sobre o que filmar. Interessante notar que em 

muitos momentos de sua carreira o palhaço não está nos personagens, mas nas idéias 

ou na própria câmera que Fellini comanda. Talvez seja justamente este olhar que 

geraria um estilo tão particular que viria a ganhar o rótulo de felliniano. Ao final, cinco 

palhaços aparecem tocando instrumentos de sopro e andando em círculo numa 

estrutura que se assemelha ao picadeiro. Seria o cineasta mostrando que a vida pode 

ser um grande circo, com seus elementos fantásticos, de sonho e de realidade, de 

grotesco e de belo?   

Giulietta degli Spiriti ou Giulietta dos Espíritos chega às telas em 1965. É um 

filme “sério”, ou, em outros termos, uma obra em que a marca do humor não conduz a 

trama. O filme mostra a personagem Giulietta, interpretada pela esposa do cineasta, 

como uma mulher recatada, presa a sua educação claramente repressora. O cineasta 

talvez estivesse discutindo, através de Giulietta, a educação católica opressora que 

influenciaria as mulheres italianas. O filme é uma viagem através dos anjos e demônios 

internos da personagem, que, por fim, se liberta dos padrões aos quais estava 

aprisionada. Alguns toques de humor estão presentes no filme de forma sutil 

aparecendo mais ligados à própria visão do tema e de cinema de Fellini.  

Satyricon, de 1969, é uma releitura de Fellini para o romance homônimo do 

escritor romano Petrônio que data, provavelmente, do século I. A história gira em 

torno dos personagens Ascilto e Encólpio e de suas histórias permeadas pela 
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 “No caso de Fellini Oito e Meio, me aconteceu algo que temia, mas quando isto realmente ocorreu, 
foi mais terrível do que jamais poderia imaginar. Sofri um bloqueio criativo, como o famoso bloqueio de 
um escritor. Tinha um produtor, um contrato. Estava na Cinecittà e todos estavam prontos e me 
aguardando para fazer um filme. O que eles não sabiam era que minha próxima obra fugira de mim” 
(FELLINI, 1985, p. 78).   
113

 Segundo Fellini, “o que admiro muito em Jung é o fato de ter sabido encontrar um ponto de 
equilíbrio entre a ciência e a magia, a racionalidade e a fantasia, de permitir que atravessemos a vida 
nos abandonando à sedução do mistério, com o conforto de saber que ele é assimilável pela razão” 
(FELLINI, 2000, p. 128).  
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homossexualidade, pedofilia, orgias e prostitutas, que fazem uma crítica aos costumes 

da época de Nero (imperador romano de 54 a 68 DC), problematizando a relação dos 

homens com o sexo. De certa forma, o cineasta acaba atualizando essa história em um 

momento muito propício, afinal, às vésperas da década de 1970, assistia-se à 

revolução sexual. Se em Giulietta dos espíritos o cineasta toma o comportamento 

sexual das mulheres como tema, em Satyricon discute o comportamento masculino.   

Ao documentário Os palhaços, de 1970, dedicamos um tópico abaixo, por ser 

um dos mais significativos para nossa análise. Sobre este filme, o cineasta dirá que 

“depois de muitas irrupções típicas de circo em meus filmes precedentes, era 

inevitável que chegasse a dedicar um espetáculo inteiro a este assunto” (FELLINI, 2000, 

p. 149). Roma é apresentado em 1972 como um retrato felliniano da capital italiana. O 

filme trabalha três momentos diferentes: a época da escola primária do cineasta, 

onde, em Rimini, ouvia as histórias sobre Roma, os anos 1940, quando chega à cidade 

e 1970, a época em que o filme é feito. Fellini apresenta uma cidade contraditória: o 

presente e o passado, os jovens e os velhos, bombardeios da segunda guerra e o 

espetáculo de variedades, romanos e turistas, a construção do metrô atrasada pelas 

descobertas arqueológicas, o comportamento liberal dos hippies e a antiga moralidade 

italiana, a confusão nos bordéis na época da chegada do cineasta à cidade. Por fim, 

acaba defendendo que a cidade moderna atropela a cidade histórica. A ironia de Fellini 

é vista em muitos momentos, sendo mais clara no desfile de roupas sacras, onde o 

cardeal acaba dormindo.  

 

 
36. No desfile, o traje para sacerdotes campestres. 
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Amarcord é apresentado em 1974 e é uma visita à infância e adolescência do 

cineasta, em Rimini. É um elogio à molecagem, aos costumes italianos e às descobertas 

adolescentes dos tempos de escola. O ataque ao fascismo é feito através da exposição 

da própria educação que os meninos recebem: em certa cerimônia com autoridades 

fascistas, meninos aparecem com armas e mostrando seu apoio ao fascismo. Muitos 

dos personagens apresentados são construídos através do humor, principalmente 

aquelas figuras tidas como adultas, tal como os professores e o tio, que não quer 

descer da árvore enquanto não conseguir uma mulher. Duas figuras clownescas citadas 

por Fellini em Os palhaços aparecem no filme: Giudizio e a freira anã, fato que parece 

confirmar que estes personagens habitam a infância do cineasta.  

Casanova chega às telas em 1976, apresentando sua versão para a 

autobiografia de Giacomo Casanova (1725-1798). Fellini comenta a história deste 

controverso veneziano através de um ataque à sexualidade desmedida, desenhada 

como mecânica e sem sentido. Talvez esteja comentando a liberação sexual da época 

(1970) que certamente soava ao cineasta como demasiada e sem propósito, levando 

às pessoas a infantilidade e mecanicidade desnecessária, prolongando uma 

adolescência medíocre. Não à toa, ao final do filme, Fellini coloca ao lado de Casanova, 

indivíduo mecanizado e pouco interessante, desenhado como um escravo do sexo, sua 

parceira ideal: uma boneca mecânica. 

 

 
37. Casanova e sua parceira, ao final do filme. 
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Ensaio de orquestra, de 1979, é um suposto documentário sobre uma 

orquestra. Acaba sendo uma imensa alegoria social: através dos personagens da 

orquestra vemos vários tipos sociais, reproduzindo em pequena escala a própria 

sociedade em questão. Em meio à luta dos egos ali presentes, dos exibidos e retraídos, 

das opiniões sobre cada instrumento, do maestro perdido, da possível sobrevivência 

aos ataques externos – ou do soterramento entre as ruínas antigas – e dos tipos 

“loucos” presentes, o cineasta mostra que o cômico e a loucura são próprios do 

humano.  

Cidade das mulheres é apresentado em 1980 e traz Marcello Mastroianni como 

Snàporaz. Este, durante uma viagem de trem, acaba em uma cidade só de mulheres. É 

uma viagem pelo universo feminino e, porque não, feminista, que leva o personagem a 

questionar seu lugar de homem. Os retratos femininos neste filme são um tanto 

diversos: elas são místicas, agressivas, libertas, loucas, soltas e engraçadas. Porém, 

tudo é válido em um filme onírico como este, já que, ao final, tudo não passava de um 

sonho de Snàporaz, que acorda no mesmo vagão de trem no qual havia adormecido. 

Cidade das mulheres é um misto de absurdo, humor e realidade, discutindo, através do 

estranhamento, questões embaraçosas como a sexualidade e o feminismo.  

 

 
38. Snàporaz (Marcello Mastroianni) 

 

Em 1983 é lançado E la nave va. O filme se passa em uma viagem marítima 

dedicada ao funeral de uma famosa cantora lírica. O jornalista Orlando (Freddie Jones) 
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é o narrador deste documentário fictício que mostra um mundo de personagens 

exóticos durante as vésperas da eclosão da primeira guerra mundial.  

 
 

 
39. O ilustre passageiro do navio de E la nave va. 

 

Em nossa opinião, é um louvor à dúvida e à fantasia, afinal não sabemos se os 

cantores são reais ou atores, se a situação é real ou imaginada, se é uma ópera ou se é 

uma história. É um navio de excêntricos, onde mulheres, palhaços, cantores de ópera, 

pervertidos sexuais dividam espaço com jornalistas e um rinoceronte. Por fim, não 

sabemos se é a cantora lírica quem morreu, ou se um mundo que deixará de existir: 

aquele universo excêntrico que a guerra vai destruir ou pelo menos perturbar, 

expresso no filme através do resgate de náufragos sérvios que fugiram da declaração 

de guerra pelo Império Austro-Húngaro. 

Ginger e Fred é de 1985. O roteiro é baseando no reencontro de dois 

dançarinos italianos, Pippo (Marcello Mastroianni) e Amelia (Giulietta Masina), que na 

juventude imitavam os famosos atores e dançarinos americanos Ginger Rogers e Fred 

Astaire, em um programa de auditório na televisão. É um comentário do cineasta 

sobre a sociedade italiana dos anos 1980, permeado pela indústria cultural e presença 

massiva da televisão. Esta é vista pelo cineasta como sensacionalista, plena de 

concursos duvidosos, violência e de uma visão sexualizada da mulher, beirando a 

pornografia, aliada, logicamente, ao estímulo para consumo de produtos. Em alguns 

momentos encontramos ironia, humor, exageros e o grotesco no filme: o dançarino 
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que cai durante a esperada dança de reencontro, a falta de luz, a peruca de Gato 

Félix114 que querem colocar, por engano, em Amelia, a grande quantidade de anões 

que vai se apresentar na televisão. De maneira geral, o veículo televisivo é visto de 

forma ridicularizada.  

Entrevista é lançando em 1987. Começa como um documentário de jornalistas 

japoneses sobre Fellini. Porém, trata-se mais de uma homenagem à Cinecittà e aos 

seus tempos de glória, bem como uma revisão de alguns momentos da sua carreira. A 

cidade do cinema italiana é desenhada como um mundo dos sonhos, onde há de tudo: 

soldados fascistas, índios, elefantes, ator caracterizado de múmia andando de 

bicicleta, adolescentes e divas italianas. Há um pouco de nostalgia no filme, talvez 

justificada pela perda de público para a televisão na época. A surpresa é Marcello 

Mastroianni que aparece vestido de Mandrake e acaba na casa de Anita Ekberg, onde 

o cineasta e sua equipe revêem cenas de Doce vida, protagonizado por ambos. O final 

é totalmente clownesco quando o cineasta, em voz off, diz “o filme deve terminar aqui. 

Na verdade, já terminou. Ouço as palavras de um antigo produtor ‘mas como vai 

terminar assim? Sem um fio de esperança, sem um raio de sol? Me dê ao menos um 

raio de sol.’ Ele implorava ao final de cada filme. Um raio de sol? Bem, vamos testar”.  

A voz da lua é lançado em 1990, três anos antes da morte do cineasta. A última 

obra traz Roberto Benigni como Ivo Salvini, um homem que acabara de sair de uma 

internação psiquiátrica. O filme questiona os pares sanidade/loucura e 

sonho/realidade, através da relação deste personagem (louco?) e o esquisito prefeito 

Gonella (Paolo Villaggio). Este talvez representando “os novos tempos” que 

uniformizam o contexto italiano através de suas máquinas barulhentas, das 

“novidades” musicais etc. É como se fosse um repertório de mentalidades que permite 

a Fellini retomar a loucura como figura chave deste filme, questionando os rumos que 

esses novos processos deram à Itália. Um elogio ao mundo da lua quando a realidade 

parece tão estranha, tacanha, caótica, barulhenta e pouco coesa.  

 

                                                           
114

 Um personagem de desenho animado do cinema mudo que alcança sucesso nos anos 1920. No final 
da década, com a chegada do cinema sonoro, o Gato Félix entraria em declínio devido aos desenhos 
animados que Walt Disney começara a fazer.     
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Os palhaços (Itália/1970), de Federico Fellini.  

 
I clowns ou Os palhaços (1970) é um dos filmes mais significativos para a nossa 

análise, afinal é um documentário sobre alguns palhaços famosos apresentando, 

também, o início da relação de Fellini com o circo além de discutir a tese do historiador 

Tristan Rémy, segundo a qual os palhaços teriam deixado de existir. Desta forma, 

apresentaremos uma descrição mais detalhada.  

Logo no início do filme, o menino Fellini abre a janela do quarto e se depara 

com a lona de um circo sendo levantada. Pela sugestão do cineasta, a cidade pára com 

a chegada do circo, apontando para a suspensão da vida cotidiana representada pelo 

fantástico universo circense. Este início, como apontado anteriormente, é 

autobiográfico. Após contar sua primeira experiência com o circo, que citamos no 

capítulo anterior, Fellini começa a apresentar sua pesquisa sobre palhaços. Como é 

também um documentário sobre o feitio do documentário, o cineasta faz prevalecer, 

mais uma vez, sua visão de palhaço cotidiano através da secretária atrapalhada que 

mal consegue digitar o roteiro e ler as notas introdutórias a cada personagem que irão 

filmar. Em outras palavras, o cineasta coloca ao seu lado uma personagem augusta: 

Maya.     

Com sua equipe, Fellini visita o circo dos Orfei, onde encontra, além de uma 

dupla de palhaços, Anita Ekberg, a musa de La dolce vita, que estaria ali para comprar 

uma pantera. Mesmo sendo aconselhada a contratar um domador, ela insiste na idéia, 

e Fellini apresenta uma tomada onde ela imita as panteras. Talvez seja uma crítica do 

cineasta à leitura que muitas vezes é feita do circo: Anita quer a pantera para ter em 

casa como se fosse possível trazer ou recuperar, por meio de uma compra de caráter 

comercial moderno, ou o ambiente circense (que onde está o animal) ou a natureza 

selvagem e distante, como se o capricho de Ekberg revelasse um desejo de possuir o 

exótico e o excêntrico sob a forma mercadoria, forjando um retorno (que é interdito) 

aos elementos que a sociedade industrial, no seu processo de expansão, excluiu de seu 

convívio as formas pré-capitalistas (o excêntrico) ou a natureza (o exótico).  

Fellini mistura paulatinamente fantasia e realidade: fala do criador do palhaço 

augusto, que, ao final da vida, já doente, foge do hospital para ver uma apresentação 
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de Footit e Chocolat115, onde acaba morrendo. Desta forma, Fellini, além de 

apresentar a dupla, dá um final poético ao suposto criador do tipo augusto, pois este 

fugiu do hospital para morrer durante o espetáculo. Chegando a Paris, ele destaca dois 

circos célebres (Cirque d’Hiver e o Medrano, que, à época, era uma cervejaria). Ali 

encontra Tristan Rémy116, um famoso historiador do circo, para uma discussão da qual 

participam a equipe do cineasta e vários palhaços. Isso ocorre antes do historiador 

perguntar a Fellini o porquê de um filme sobre palhaços, já que, para Rémy, “o mundo 

do circo não existe mais. Os palhaços estão espalhados, desapareceram. O circo não 

tem mais significado”117.  

A trupe segue ao encontro de figuras célebres: Victoria Chaplin, filha de Charles 

Chaplin e seu marido Jean-Baptiste Thierrée, Charlie Rivel, famoso augusto espanhol, 

Annie Fratellini, neta de Paul Fratellini, casada com Pierre Etaix, diretor e ator de 

cinema. Este apresentaria um filme sobre os Irmãos Fratellini118, feito em 1924, que é 

perdido durante a exibição. Através deste acontecimento, o cineasta comenta a pouca 

preservação da memória do circo e do palhaço e o descaso com a profissão, 

afirmando, ao visitar um antigo palhaço, que “escondem-se na distante periferia os 

velhos personagens excluídos do picadeiro. A cidade não sabe ser habitada por estes 

bizarros fantasmas”.  

Fellini faz coincidir a atuação dos assistentes com a tese de Rémy: eles bocejam 

na visita à Rivel e o motorista, quanto perguntado se conhecia Rhum119, diz que não 

encontra tempo para ir ao circo porque tem mais o que fazer. Ao chegar aos arquivos 
                                                           
115

George Footit (1864-1921) e Raphael Padilla (1868-1917) – cubano mais conhecido como Chocolat – 
formaram uma dupla de sucesso na França. Segundo Mário Bolognesi (2003, p. 72), o grande mérito da 
dupla é a junção da gestualidade da mímica, a satirização das habilidades dos acrobatas circenses, a 
evolução dos tipos vindo da comedia italiana e o uso do diálogo. 
116

 Autor dos livros Les Clowns (1945), Entrées clownesques (1962), e Clown scenes (1997).  
117

 Durante essa conversa, eles citam Antonet. Segundo Towsen (1976, p. 226), “Antonet (1872-1935), 
nascido Umberto Guillaume em Brescia, Itália, foi o primeiro grandeclown brancona tradição Footit e 
talvez o último palhaço “autoritário””. Do original: “Antonet (1872-1935), born Umberto Guillaume in 
Brescia, Italy, was the first great whiteface clown in the Footit tradition and perhaps the last 
“authoritarian” clown”. Tradução livre.  
118

 Sobre Paul, Albert e François Fratellini, Towsen (Idem, pp. 235-6) afirma que “como um trio, as 
possibilidades que descobriram na adição de um segundo augusto à oposição clássica branco-augusto 
deram às suas entradas um rico contraste dramático em relação aos seus concorrentes”. Do original “As 
a trio, the possibilities they discovered in the addition of a second auguste to the classic clown-auguste 
opposition gave their entrees richer dramatic contrasts than those of their competitors”. Tradução livre.  
119

 Segundo Towsen (Idem, p. 238), “Rhum (1904-1953, nome verdadeiro Enrico Sprocani), talvez o mais 
brilhante augusto dos últimos tempos, também apareceu com freqüência em filmes, cabarés e no music 
hall”. Do original: “Rhum (1904-1953, real name Enrico Sprocani), perhaps the most brilliant auguste of 
recent times, also appeared frequently in films, cabarets and music hall.” Tradução livre.  
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de uma televisão francesa em busca de um filme sobre Rhum, nota-se uma crítica aos 

que deveriam preservar a memória de outros tempos: o filme, de cinco segundos, e o 

pouco caso dos funcionários que cuidam do arquivo, “salienta nossa busca por um 

mundo perdido”. Saindo da sede de televisão, Fellini afirma: “Talvez Rémy esteja certo. 

Talvez o palhaço esteja morto”. Porém, esta é uma entrada para a apresentação de 

uma cena sobre o possível enterro do palhaço onde são visto vários números clássicos 

e uma profusão de palhaços.  

A partir daí, os palhaços tomam conta da cena: não escapam nem mesmo 

Fellini e um jornalista que supostamente o entrevistava. O segundo pergunta: “Senhor 

Fellini, qual a mensagem que quer nos passar?”, e, quando este começa a responder 

cai um balde em sua cabeça. O jornalista, ao insistir na entrevista, acaba com outro 

balde na cabeça. Está colocada a questão do deslocamento que o palhaço faz: naquele 

momento não há seriedade, o momento é dos palhaços, não é de saber qual a 

mensagem, é hora de picadeiro. Rebatendo, novamente, a tese de Rémy, aparece um 

clown branco dizendo:  

 
“Senhoras e senhores, tenho uma notícia triste: o Senhor 

Augusto bateu as botas, faleceu e morreu. Seus poucos amigos 

e muitos credores choram sua morte prematura aos 200 anos 

de idade. Não se podia dizer que era belo ou inteligente, não 

se podia dizer nada, pois à mínima observação replicava 

lançando pingos de saliva na cara [...] Sempre foi um bêbado, 

desordeiro, roubava no jogo, era infiel aos amigos, um 

tormento ao senhorio e ao homem da luz. [...] Em sua longa e 

deplorável existência, dedicou-se a jogar baldes de água na 

cara, ovos podres na cabeça e por sabão na boca. Tocava 

trombone com os pés, fazia crianças rir e seus filhos chorarem. 

Eu, na qualidade de clown branco, tentei dar-lhes uma 

educação decente à base de beliscões e pisões e tapões. O 

palhaço augusto jamais se desviou da sua carreira de se banhar 

em ovos podres e água suja até que se afogou com um ovo de 

avestruz que entrou pelo nariz, bloqueou suas artérias e parou 

seu pulmão. Sua alma saiu pela orelha direita”.  

 

 Como final da cena, o morto acaba saindo de dentro da carroça que fazia o 

cortejo fúnebre, mostrando que o augusto não morreu e não morrerá. Assim, Fellini 

encerra o filme e pede para desligar a câmera.  



121 
 

 
40. O augusto não morreu! 

  

Porém, este continua com o que seria uma conversa de bastidor, quando um 

palhaço começa a contar um número que fazia com seu parceiro, em que este se fingia 

de morto. Para procurá-lo, teve a idéia de “chamar com a trompa, como fazia quando 

[aquele] trabalhava comigo”. Fellini passa a encenar a história do palhaço em um 

picadeiro vazio: eis que o palhaço augusto e o branco passam a responder um ao 

chamado do outro.  

 

 
41. Branco e Augusto deixam o picadeiro. 

 

Na cena mais poética da carreira do cineasta, retratada acima, ambos saem 

tocando do picadeiro, apontando para a complementariedade contida na dupla. O 



122 
 

cineasta, em sua biografia, dirá que “o filme acaba assim: as duas figuras vão ao 

encontro uma da outra e partem juntas. [...] As duas figuras encarnam um que está 

dentro de cada um de nós: a reconciliação dos contrários, a unicidade do ser” (FELLINI, 

2000, p. 160).  Segundo Fellini, os indivíduos só estariam completos através da 

reconciliação dos contrários, com a união [unicidade] entre as duas figuras. Ou seja, 

cada indivíduo seria composto por um tipo branco e um augusto.  

 
Palhaços na estética de Fellini. 

 
 

 

 O primeiro fato relevante sobre a influência sobre o universo circense, do qual 

o palhaço é integrante, é a leitura de Fellini sobre este, presente em Os palhaços e no 

depoimento abaixo, através do qual podemos afirmar que esta leitura permeada por 

lembranças, sonhos, fantasias, memórias e invenções, próprias de sua cinematografia: 

 
“Agora devo fazer uma confissão embaraçosa: não sei nada 

sobre o circo. Sinto-me a última pessoa do mundo a poder 

falar dele com um conhecimento histórico, de fatos, de 

notícias. Também devo acrescentar aqui que assisti a 

pouquíssimos espetáculos circenses. Sob pena de entristecer 

com esta admissão – ainda que os traísse – os muitíssimos 

amigos que tenho no mundo do circo que me tratam como se 

fosse um deles: um velho cavaleiro ou um velho engolidor de 

espadas. E, por outro lado, porque não? Ainda que não saiba 

nada, sei tudo sobre o circo, sobre seus bastidores, as luzes, os 

odores e até os aspectos de sua vida mais secreta. Sei, sempre 

soube. Desde a primeira vez, logo se manifestou em mim uma 

traumatizante e total adesão aquele alvoroço, às músicas 

ensurdecedoras, às aparições inquietantes, àquelas ameaças 

de morte” (FELLINI, 2000, p. 154).  

 

Esta relação seria vista de forma mais clara nos filmes da primeira década do 

cineasta: Mulheres e luzes (1951), Abismo de um sonho (1952), Os boas vidas (1953), 

La strada (1954), A trapaça (1955), Noites de Cabíria (1957) e La dolce vita (1960). Nos 

primeiros quatro filmes de forma direta e nos posteriores de forma indireta. Afinal, 

nesses filmes veríamos o elemento circense presente na temática, na visão de cinema 
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de Fellini ou a favor da formação do estilo do cineasta. Desta forma, podemos afirmar 

que o circo marcaria a vida do cineasta e estaria presente em sua visão de mundo.  

Como dissemos no segundo capítulo, os palhaços que o cineasta coloca em 

cena assumem a forma de personagens. Desta forma, não há uma preparação de 

atores para desenvolverem seus próprios palhaços para a trama, de forma que 

Gelsomina e Cabíria, as duas palhaças interpretadas por Giulietta Masina são 

personagens diferentes embora tenham alguns pontos de contato. É possível afirmar 

que ambas tem um pouco de quem as interpreta, Giulietta Masina, aspecto que, ainda 

que não o exploremos a fundo, de pronto nos mostra como Fellini se distancia da 

forma de lidar com a personagem palhaço no cinema. No caso de Chaplin, Jerry Lewis, 

Buster Keaton, O Gordo e o Magro, entre outros, temos sempre o mesmo personagem 

nos filmes. Em Fellini, Giulietta Masina, pode ser a mesma intérprete, mas não é a 

mesma personagem.  

 Outra questão importante que retomamos agora é sobre os palhaços que 

Fellini colocará em cena através da construção de personagens: são palhaços do 

cotidiano. Pessoas que, de certa maneira, destoam do esperado socialmente. Essas 

figuras parecem presentes na memória do cineasta sendo que algumas delas ele 

colocaria em cena. Um exemplo é Giudizio120, apresentado no segundo capítulo, que 

aparece em alguns filmes do cineasta (Os boas-vidas, I clowns, Amarcord). Sobre 

Giudizio e os clowns brancos, disse Fellini:  

 
“O medo provocado pelos palhaços também podia ser 

encontrado em algumas figuras dementes da minha cidade 

(sobretudo os augustos, mais do que os brancos); figuras que 

em casa eram tidas como assustadoras. “Se não comer, vai 

acabar como Giudizio”, dizia minha mãe. Giudizio era o próprio 

augusto de circo. Um sobretudo militar cinco ou seis números 

maior do que o corpo, sapatos de lona branca, mesmo no 

inverno, uma manta para cavalos nos ombros; tinha uma 

dignidade própria, como o mais esfarrapado dos palhaços. [...] 

O clown branco, com o fascínio lunar, a elegância noturna, 

espectral, lembrava a autoridade congelante de algumas 

freiras diretoras de escolas ou então certos fascistas 

                                                           
120

 Segundo Fellini, Giudizio trabalha em um café durante o dia e, à noite, como vigia noturno: “colocava 
na cabeça um boina encontrada quem sabe onde e saía para enfiar, embaixo das grades das lojas, em 
cima do bilhete de “visitado” pelos verdadeiros vigias, outro bilhete no qual se lia “eu também”” 
(FELLINI, 2000, p. 55).  
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poderosos, vestidos de uma seda preta brilhante, dragonas 

douradas, o chicote (exatamente como a palheta do palhaço), 

os enormes sobretudos, o quepe e as medalhas militares: 

homens ainda jovens, com o rosto pálido de um malfeitor, 

sonâmbulos.” (FELLINI, 2000, p. 165).  

 

 Desta forma, embora reconheça os palhaços de picadeiro e o circo enquanto 

atividades artísticas há que se reconhecer que a grande influencia de Fellini estaria no 

cotidiano. Assim, a história dele estaria permeada por figuras clownescas, fato que fica 

cada vez mais claro ao analisar seus filmes e os poucos escritos que deixou. Embora 

esteja em muitos personagens, encontramos, também, em muitos de seus filmes, 

situações clownescas, denotando uma visão humorística de mundo do cineasta. Assim, 

veremos o cineasta, através do humor, deslocar a religião do sagrado para o mundano, 

caçoar das autoridades, apresentar membros de determinadas classes sociais como 

exóticos e ridículos, falar comicamente de miséria, de famílias desfeitas e de mudanças 

sociais. 

Fellini parece carnavalizar o seu mundo, relativizando fatos comuns à época 

através de um estranhamento cômico. Porém, Fellini não é apenas um comediante, 

afinal, em seu trabalho, encontramos muitos elementos sendo sua estética um 

emaranhado de construções coletivas e individuais, de dados autobiográficos e da 

história italiana, de sonhos e memórias reais e inventadas. Retomando, de forma 

rápida, a carreira do cineasta, chama atenção à capacidade de transitar por vários 

temas e brincar com diversos deles. Parece que a afirmação que Fellini faz abaixo, 

associando o fazer cinematográfico ao universo circense, acabaria também presente 

na sua estética:  

 

“E de fato o cinema, quero dizer, fazer cinema, não é como a 

vida do circo? Artistas extravagantes, operários musculosos, 

técnicos, especialistas estranhos, mulheres bonitas a ponto de 

nos fazer desmaiar, costureiros, cabelereiros, gente que vem 

de todos os cantos do mundo e que se entende numa babel de 

línguas, e aquelas invasões típicas de um exército de patifes de 

praças e ruas, numa desordem caótica de convocações, gritos, 

irritações, brigas e o silêncio repentino obtido por meio de um 

urro; e por trás desta desordem aparente, um programa 

abandonado, um rolo de filme por milagre sempre respeitado, 

e o prazer de estar junto, de trabalhar junto e de viajar como 
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uma família destruída realizando o ideal de uma convivência 

harmoniosa, de uma sociedade utópica... tudo isso, que é o 

que acontece de maneira prodigiosa durante a realização de 

um filme, não é a vida do circo?” (FELLINI, 2000, p. 155).  

 

Por meio da citação acima, vemos que o cineasta associa o próprio feitio do 

filme ao universo circense, seja pela beleza, pelo elemento exótico, pela “desordem” 

aparente, pelo respeito ao ofício.  Assim, o cineasta enxergaria, mesmo nos bastidores, 

elementos circenses que, como vimos, são balizares na sua estética.  
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Considerações finais.  

  

E Fellini, o que é?  
 

“O cinema-verdade? Prefiro o cinema-

mentira. A mentira é sempre mais 

interessante do que a verdade. A mentira é 

a alma do espetáculo e eu gosto do 

espetáculo. A ficção pode ir em direção de 

uma verdade mais aguda do que a realidade 

cotidiana e aparente. Não é necessário que 

as coisas que mostramos sejam autênticas. 

Em geral, é preferível que elas não o sejam. 

O que deve ser autêntica é a emoção que 

sentimos ao mostrar e ao exprimir” 

(FELLINI, 1974, p. 86).  

 
 

Neste trabalho, discutimos o cinema como discurso, buscando compreender as 

possíveis relações deste com certos aspectos mais amplos do poderíamos chamar de 

crenças e desejos de determinada época. No caso, os filmes de Fellini, em particular, 

La strada, e a sociedade italiana dos 50, explorando afinidades e afastamentos que o 

trabalho do cineasta manteve com a cultura, a religião, a política e a estética de sua 

época. Durante essa jornada, tivemos como norte, como pista e como caminho para as 

nossas análises o modo como Fellini lançou mão do clownesco para fazer a crítica de 

seu tempo.  

O clownesco nos levou a uma pesquisa detida sobre o universo felliniano onde 

consideramos extremamente relevante o espetáculo popular e o palhaço. Na infância, 

adolescência (que vemos em muitos filmes e em alguns escritos), na chegada à Roma, 

onde trabalha como cartunista e ao longo de sua carreira como cineasta, percebemos 

uma visão humorística de mundo, que certamente é uma das marcas dos filmes que 

realizou. 

Há nos filmes analisados um riso crítico e político, que chamaríamos de 

autocrítico, uma vez que apresenta a possibilidade de autorreconhecimento por parte 

do público enquanto ri. Embora tenhamos tratado de forma sociológica o tema, é 
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preciso ressaltar que Fellini apresentou seus temas utilizando uma chave carnavalesca, 

circense, através da qual visualizamos o clownesco – seja no cotidiano de seus 

personagens, seja no próprio tipo inscrito nesses personagens. Chave carnavalesca 

esta que longe de trazer ou provocar um riso alegre, libertador, de diversão pura, nos 

apresenta algo de inquietante, como a nos forçar a observar o que há de insólito e 

estranho no que nos parece cotidiano, familiar e corriqueiro. Trata-se de um riso 

amargo, que condena não o objeto do riso, mas basicamente quem ri. Nesse ponto, 

não há engano em Fellini, pois sabemos que estamos rindo de algo triste. No entanto, 

este nunca é pleno. 

Tais aspectos do clownesco em Fellini nos aproximou do trabalho de Bakhtin. 

Respeitando os seus respectivos contextos, pudemos notar uma familiaridade de 

Fellini e Rabelais: os dois foram incompreendidos à sua época. Isso pode ser visto em 

Fellini quando, por exemplo, Guido Aristarco não compreende o trabalho do cineasta, 

acusando-o de realizar trabalhos fantásticos, repetitivos, vindos de sua imaginação, 

que pouco ou nenhum contato teriam com a realidade da época.  

No caso de Bakhtin, o autor mostrava que os lugares nos quais se dão as 

histórias dos livros são todos conhecidos e visitados por Rabelais, e muitos 

acontecimentos apresentados se mostram uma paródia, que culminaria numa crítica 

dos próprios acontecimentos políticos e sociais da sua época. O que Rabelais fazia era 

mostrar sua realidade em outros termos121. 

Fellini, apesar de distante deste contexto, parece trazer em suas obras uma 

carnavalização do mundo, evidenciando um uso do cômico que destoa do contexto 

cinematográfico do seu tempo, como buscamos demonstrar diversas vezes durante 

este trabalho. Na maior parte dos filmes do cineasta veremos temas diversos tratados 

em chave humorística, provocando o estranhamento e, conseqüentemente, abrindo 

espaço para certo questionamento sobre os costumes de sua época. Daí o sentido de 

termos, em Fellini, pessoas, classes e tipos sociais tratados como ridículos, ainda que, 

                                                           
121

 Nas palavras de Bakhtin, “A tarefa essencial de Rabelais consistia em destruir o quadro oficial da 
época e dos seus acontecimentos, em lançar um olhar novo sobre eles, em iluminar a tragédia ou a 
comédia da época do ponto de vista do coro popular rindo na praça pública. Rabelais mobiliza todos os 
meios das imagens populares lúcidas para extirpar de todas as idéias relativas à sua época e aos seus 
acontecimentos, a mentira oficial, a seriedade limitada, ditadas pelos interesses das classes dominantes. 
Ele não crê na sua época, naquilo que ela diz de si mesma e no que ela imagina de si, mas quer revelar o 
seu verdadeiro sentido para o povo crescente e imortal” (BAKHTIN, 1987, p. 386). 
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como apontamos acima, o riso felliniano não condene o objeto do riso para absolver 

quem ri. Afinal, como disse o cineasta:  

 
“Nada mais triste do que o riso. [...] Por isso, a intenção dos 

autênticos escritores de comédia – que dizer, os mais 

profundos e honestos – não é, de modo algum, unicamente 

divertir-nos, mas abrir despudoradamente nossas cicatrizes 

mais doloridas para que sintamos com mais força.” (FELLINI 

apud ARÊAS, 1990, p. 08). 

 
Fellini carnavaliza o mundo para problematizá-lo e lança mão da comédia para 

apresentar uma visão crítica de seu tempo. Faz isso por meio de um trabalho artístico 

de fôlego em que busca coincidir, de um modo muito particular, palhaços e 

autoridades, comédia e tragédia, crítica e humor, elementos autobiográficos e sociais, 

sonho e realidade. Daí a força do clownesco em Fellini, que apresenta a cultura popular 

italiana (como a narrada por Bakhtin sobre as obras literárias de François Rabelais) 

como uma espécie de universo paralelo ao real, que paulatinamente é engolido por 

processos sociais que, no espaço de pouco mais de uma década, mudarão o país. 

Dessa forma, mais do que a chave humorística, o clownesco de Fellini mostra o 

acirramento do processo de modernização que exclui, encobre, marginaliza ou esvazia 

o sentido de diversos aspectos e práticas da cultura, que antes conviviam com a 

presença da nascente modernidade.  

Neste sentido, La strada parece adquirir o caráter de signo desta crítica 

felliniana, pois é como se a própria estrada da vida italiana tivesse entrado em um 

caminho sem volta. Caminho este a ser percorrido em velocidade cada vez maior rumo 

a uma modernidade que é estranha ao país, deixando em sua margem, nos locais por 

onde passa, as pessoas que não poderão seguir por ela. Em La strada, como 

procuramos apontar, há uma Itália que resiste, em ruínas, há também outra, que 

busca uma nova identidade por meio da adequação aos processos mais amplos que 

ocorrem no mundo, pautados pelo mercado, pelo entretenimento e pela 

estandardização do que antes era o circo. Os tipos de clown em La strada, lidos neste 

registro, nas relações que estabelecem entre si, parecem prenunciar os aspectos 

dominantes e determinantes as quais a Itália – mas não apenas ela – viria a sucumbir: 

a prevalência de Zampanòs utilitários no campo da arte e da vida, o apagamento 
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paulatino da inocência e da ingenuidade (aspectos que nos remetem às 

particularidades e aos que resistem à produção em série), a morte do louco, tirado à 

força da estrada.  

Por fim, é preciso ressaltar que todos os processos sociais da sociedade italiana 

narrados pelo cineasta são delineados com muita poesia afinal somos guiados pelos 

olhos de Fellini, o cineasta do fantástico. É desta forma que vemos personagens 

clownescos em meio a um universo circense, em pleno espetáculo, onde a lona é ou 

poderia ser a própria Itália. No entanto, mais do que uma estética clownesca esta 

característica está ligada, assim nos pareceu, à própria visão de mundo do cineasta, 

que usou do humor para fazer crítica: a celebridade que repete a saída do avião pra 

foto ficar melhor (La dolce vita), a ingênua que se revolta com o santo (Noites de 

Cabíria), a mocinha interiorana encantada com o ídolo das fotonovelas (Abismo de um 

sonho), o doente que espera o milagre com uma sombrinha (La dolce vita), o cômico 

comportamento das celebridades da Cinecittà (Entrevista), o jornalista dividido entra a 

belíssima diva e a mulher neurótica que tem em casa (La dolce vita), o marido 

provinciano que perde a mulher na capital italiana (Abismo de um sonho), o jornalista 

que termina o filme na companhia de um rinoceronte (E la nave va), a futilidade da 

burguesia italiana (La dolce vita), o figurante múmia a rodar de bicicleta pela Cinecittà 

(Entrevista), entre outros.   

 Desta forma, podemos afirmar que além de colocar em cena algumas vezes 

personagens e situações clownescas, o palhaço estaria associado à própria maneira de 

Fellini enxergar o homem e também o cinema, como expresso na citação abaixo, em 

que passa em revista figuras históricas:  

 

“Gadda122 é um ótimo augusto. Piovene123, ao contrário, é um 

clown branco. Moravia124 é um augusto que queria ser um 

clown branco. Ou melhor, é um monsier Loyal, o diretor do 

circo, que procura conciliar as duas tendências num terreno 

objetivo, imparcial. Pasolini é um clown branco do tipo 

agraciado e presunçoso. Antonioni é um clown branco 

daqueles silenciosos, mudos, tristes. [...] Picasso? Um augusto 

triunfal, audacioso, sem complexos, que sabe fazer de tudo, no 

                                                           
122

 Carlo Emilio Gadda (1893-1973), escritor e poeta italiano. 
123

 Guido Piovene (1907-1974), escritor e jornalista italiano.   
124

 Alberto Moravia (1907-1990), escritor e jornalista italiano.  
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final ele vence o clown branco. Visconti: um clown branco de 

grande autoridade, a roupa espalhafatosa já sugere isso. Hitler: 

um clown branco. Mussolini: um augusto. Freud: um clown 

branco. Jung: um augusto. O jogo é tão certo que, se te vês por 

acaso ante um clown branco, tendes a ser um augusto, e vice-

versa.” (FELLINI, 2000, pp. 173-4).  

 
E, de nossa parte, gostaríamos de acrescentar: Aristarco: um Branco, Fellini: um 

augusto. Brunetta (2000, p. 121) afirmou que, em La Strada, “o diretor assume o ponto 

de vista da protagonista, multiplicando os efeitos da sua visão de mundo”. Porém, será 

que mais do que assumir a visão da protagonista, essa não seria a visão de Fellini? De 

certa forma poderíamos adaptar a citação do autor, afirmando que, em vez que 

Gelsomina, o próprio cineasta “vê o mundo sob a forma de espetáculo mágico, 

misterioso e fascinante: de uma forma natural para seus olhos, o espetáculo do mundo 

se confunde com o mundo do espetáculo” (Idem). Fellini, um palhaço? Ele mesmo já 

havia pensado nisso, e afirmou: “Se me imagino como um palhaço, acho mesmo que 

devo ser um augusto. Mas também um clown branco. Ou, talvez, seja o diretor do 

circo. O médico dos loucos que, por sua vez, é louco” (2000, p. 173). 
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