
Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 

 

 

Mayara Giovanna Gomes Alves 

 

 

 

 

 

 

Manhã Cinzenta 
Análise histórica sobre a representação da Ditadura Militar brasileira na obra de Olney 

São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 

 



 

Mayara Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã Cinzenta 
Análise histórica sobre a representação da Ditadura Militar brasileira na obra de Olney 

São Paulo. 
 

 
Monografia apresentada à Universidade Federal     

de São Paulo - Escola de Filosofia, Letras e         

Ciências humanas como requisito parcial para a       

obtenção do título de Bacharel de História, sob        

orientação da docente  Mariana Martins Villaça. 
 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 

1 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais que se esforçaram ao máximo para que eu pudesse ter              

sempre os estudos como prioridade.  

Ao Leonardo, meu companheiro, pela força e influência necessária para que           

acabasse estudando história do cinema. 

Agradeço também meus amigos Igor e Luiza, sem os quais eu não teria sido              

capaz nem de terminar as matérias obrigatórias, quem dirá esta monografia. 

Aos professores com quem estive ao longo desses anos na UNIFESP, em            

especial a minha orientadora.  

E a todos que de alguma forma contribuíram para a elaboração dessa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre a representação da Ditadura Militar            

brasileira (1964-1985) no curta metragem Manhã Cinzenta (1969) de Olney São Paulo.            

A obra em questão se destaca das demais produções do período por criticar o regime               

militar de forma explícita. A pesquisa divide-se em duas partes: A primeira tratando do              

contexto de produção do filme, pensando tanto no momento histórico brasileiro, quanto            

no processo de construção da obra, como a carreira do diretor, filmagens e             

repercussão. Por sua vez, a segunda parte da pesquisa tem como foco a análise do               

filme e seus aspectos técnicos, como fotografia e montagem.  

 

Palavras-chave: Ditadura Militar, Cinema, Cinema Brasileiro, Olney São Paulo. 
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ABSTRACT 

The goal of this paper is to ponder over the representation of the Brazilian Military               

Dictatorship (1964 - 1985) in the short film Manhã Cinzenta (1969) by Olney São Paulo.               

This artwork detaches itself from other productions of the time for its open critique to the                

Military Rule. The research has two parts: The first one is about the production context               

of the movie. About the Brazilian historical moment, the construction process of the film,              

the director’s career, recording and repercussion. The second part focuses on the            

analysis of the movie and its technical aspects, such as photography and editing.  

 

Key Words: Brazilian Military Dictatorship, Cinema, Brazilian Cinema, Olney São Paulo 
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INTRODUÇÃO 

 

Dirigido e roteirizado por Olney São Paulo, Manhã Cinzenta reflete a visão do             

diretor a respeito do momento histórico no qual o Brasil se encontrava em 1968. Ainda               

que a crítica à ditadura não fosse algo raro entre a classe artística, Manhã Cinzenta se                

destaca por tratar do tema de forma tão clara no momento de maior rigidez do regime                

militar. O filme foi produzido em meio aos protestos de 1968 e lançado (em circuito               

fechado) em 1969, pouco menos de um ano após o Ato Institucional nº 5 entrar em                

vigor, o que marcou o fortalecimento da repressão cultural realizada pelo regime militar.             

A ousadia de Olney São Paulo fez com que Manhã Cinzenta se destacasse também por               

ser o primeiro filme brasileiro a causar a prisão de seu diretor.  

Tendo isso em vista, este trabalho busca refletir sobre como Olney São Paulo             

representa a ditadura em sua obra, buscando identificar a relação entre o que é              

observado em cena e o contexto histórico no qual o Brasil se encontrava nos últimos               

anos da década de 1960. Ainda que o diretor tenha afirmado que não há no filme                

nenhum momento de ligação com a realidade , a análise da obra reflete principalmente             1

sobre o diálogo entre ficção e realidade estabelecido por Olney São Paulo, uma vez que               

o mesmo opta por utilizar imagens documentais dos protestos cariocas de 1968            

juntamente com fontes como jornais e gravações televisivas, o que traz ao filme certo              

cunho documental. Uma vez que, também pelas palavras do diretor, Manhã Cinzenta se             

propôs a ser um documento sobre a crise que sofrida pela juventude do período .              2

Sendo assim a presente pesquisa busca refletir não apenas a representação que filme             

constrói sobre a ditadura militar de um modo geral, mas também sobre a representação              

do momento histórico vivido ao longo de 1968. 

Há ainda o objetivo secundário de discorrer sobre as especificidades da produção            

da obra analisada. Busca-se refletir sobre as condições de produção do filme além do              

diálogo deste com a carreira de Olney São Paulo e suas referências. Também é              

objetivo pensar brevemente a respeito da relação do filme com a produção            

1 Entrevista ao Jornal Ultima hora, 26 de Setembro de 1969, no Rio de Janeiro.  
2 idem 
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cinematográfica do período no Brasil, levando em conta que a segunda metade da             

década de 1960 foi um período no qual a esquerda via a arte como um meio de                 

transmissão para suas ideias. (NAPOLITANO, 2014) 

Sendo assim, é possível definir três pontos chave para a pesquisa aqui            

apresentada: O contexto ditatorial brasileiro, em especial ao longo do ano de 1968, a              

carreira de Olney São Paulo e o processo de produção do curta e, por fim a análise                 

propriamente dita do objeto de pesquisa.  

Para isso foram utilizadas obras referentes à ditadura militar, tendo como foco            

principal a produção cultural e a organização dos movimentos estudantis do período.            

São destaques o livro 1964: História do Regime Militar Brasileiro de Marcos Napolitano             

e o artigo O movimento estudantil dos anos 1960 de João Roberto Martins Filho. Parte               

considerável da bibliografia utilizada trata diretamente do objeto de pesquisa,          

ressaltando Irene Machado e Ângela José, autoras de Relações dialógicas no filme            

Manhã Cinzenta (1969) e Cinema Marginal, a estética do grotesco e globalização da             

miséria, respectivamente.  

Ainda que a análise do curta metragem leve em consideração a obra na sua              

totalidade, foi escolhido como foco a sequência que ocorrer entre os 13’19” e os 17’57”,               

referente ao julgamento dos protagonistas. A sequência em questão foi selecionada por            

tratar-se do ponto de virada da narrativa, apresentando o conflito principal entre os             

protagonistas e os antagonistas. É também nesse momento da narrativa em que há o              

maior número de referências e metáforas, facilitando a construção de uma interpretação            

sobre representação de Olney São Paulo da Ditadura Militar.  
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CAPÍTULO 1 

 

ENTENDENDO A MANHÃ CINZENTA: AS CONSEQUÊNCIAS DO GOLPE 

 

O presente capítulo tem como objetivo refletir sobre o contexto sócio-cultural da            

década de 1960, com ênfase no período entre os anos de 1964 e 1968 - primeiros                

quatro anos de vigência do Regime Militar. O objetivo dessa contextualização é            

entender melhor o momento histórico no qual Manhã Cinzenta foi produzido,           

compreendendo os efeitos da ditadura sobre a sociedade brasileira e,          

consequentemente, sobre a obra. Sendo assim, entende-se que essa contextualização          

é de grande importância para identificar e compreender as críticas ao regime militar             

contidas na obra analisada.  

Ao mesmo tempo, há também a preocupação de pensar sobre a questão da             

produção de arte no período citado a cima. Uma vez que os quatro primeiros anos da                

ditadura foram marcadas por uma relação singular entre o regime militar e arte             

engajada. Nesse período a forte repressão aos ideais de esquerda propagados pelo            

governo militar, na maioria dos casos, não chegava na cultura (NAPOLITANO, 2014.).            

Tendo em vista o recorte da pesquisa, a análise das consequências do autoritarismo             

encontra-se mais focada na questão da censura e da limitação de direitos civis.             

Buscou-se refletir sobre a utilização de violência como ferramenta de controle social e             

sobre a construção da censura, tendo como foco principal o impacto e influência desse              

contexto na arte, sobretudo no cinema nacional.  

 

1. A VERDADEIRA MANHÃ CINZENTA 

Manhã Cinzenta traz como temáticas centrais a violência de Estado e a resistência             

de esquerda - representada pelo movimento estudantil - contra o autoritarismo. Em uma             

entrevista para o Jornal carioca Última Hora, Olney São Paulo definiu seu filme como              

“Um canto desesperado ao amor e à liberdade.” que através da mistura entre cinema              
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verdade, documentário e ficção científica buscava “[...] ser um documento sobre a crise             

existente por que passa a juventude de hoje.”   3

Dessa forma, é possível afirmar que as principais chaves para a interpretação da             

obra tratam-se da sua preocupação em discutir as consequências da Ditadura Militar,            

juntamente com o constante diálogo entre realidade e ficção. Sendo assim, para que             

seja possível entender Manhã Cinzenta, é necessária também uma reflexão sobre o            

contexto que possibilitou o seu surgimento. Partindo não apenas da natureza crítica e             

anti-autoritária da obra, mas também sobre a sua estética, batizada por Glauber Rocha             

de “montagem caleidoscópica”. 

A ditadura militar brasileira se estendeu durante 21 anos (1964 e 1985), e foi              

marcada pela suspensão dos direitos constitucionais (civis, políticos e sociais) dos           

cidadãos. Consequentemente, essa suspensão ocasionou também na suspensão dos         

processos democráticos, como as eleições diretas. A retirada dos direitos civis foi            

mantida através da repressão violenta a opositores do regime, censura e violência            

estatal de um modo geral. A perseguição de indivíduos opostos ao regime também             

marcou fortemente o período, fazendo com que a tortura e o assassinato fossem alguns              

dos elementos mais marcantes na memória coletiva do Brasil.  

Segundo Adriano Nervo Codato, é possível dividir o regime militar em quatro            

momentos, além da transição política que se deu entre o período ditatorial e o regime               

democrático. O primeiro momento se encontra entre o golpe militar (1964) até o AI-5              

(1968), tratando-se do período de constituição da ditadura enquanto regime político. Em            

seguida houve o período de consolidação do regime, que coincide com o governo             

Médici (1969 a 1974). Entre 1974 e 1979 ocorreu o período de transformação do              

regime, seguido pelo período de desagregação, que ocorre entre os anos de 1979 e              

1985. Por fim temos a transição política que coincide com o governo Sarney, entre os               

anos de 1985 e 1989. (2005. p. 83) 

Ainda que o período ditatorial seja comumente definido pela intervenção militar na            

política, é necessário ressaltar que a presença e intervenção militar no governo não era              

3 Entrevista ao Jornal Última hora, 26 de Setembro de 1969, no Rio de Janeiro. Documento disponível em 
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uhdigital/> 
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algo incomum desde a Revolução de 1930. (CODATO, p 86. 2005.) Contudo, como             

aponta Carlos Fico, não é correto ver a instituição militar como uma instituição             

autônoma, mas sim como uma organização que reage ao contexto no qual está             

inserida. Adaptando seu modo de ação de acordo com as mudanças do sistema             

político. (FICO, 2004). Ao longo da década de 1960 surge entre os militares a ideia de                

que as Forças Armadas estariam ameaçadas “[...] em função da propalada quebra da             

disciplina e da hierarquia [...]” (Ibdem) o que, em teoria, iniciaria sua dissolução.  

O golpe militar que ocorreu em 1964 marca a alteração dessa dinâmica política             

construída entre civis e militares. Até aquele momento, a função dos militares na política              

era o que o Fico chama de relacionamento moderador, uma vez que “[...] os militares               

somente eram chamados para depor um governo e transferi-lo para outro grupo de             

políticos civis”. (Ibdem)  

Sendo assim o que ocorre em 1964 “Não se tratava mais de uma operação              

intermitente das Forças Armadas com um objetivo preciso [...], mas de uma intervenção             

permanente.” uma vez que “A garantia política que as Forças Armadas emprestaram            

aos governos civis, notadamente no pós-1930, convertia-se agora num ‘governo militar’.           

(CODATO, 2005. p. 86) 

Manhã Cinzenta foi produzido na transição entre os períodos de constituição do            

regime político e o de consolidação. Isto coloca a produção do filme em um contexto               

histórico bastante singular. Além do crescente engajamento do movimento estudantil e           

das classes médias letradas contra o regime militar, o ano de 1968 foi mundialmente              

marcado por conflitos entre os interesses populares e estatais. E é essa a realidade              

singular que Olney São Paulo busca representar em sua obra. 

Em outras palavras, Manhã Cinzenta foi produzido no que pode ser considerado o             

ápice da cultura de resistência no Brasil. Se por um lado havia ainda certa liberdade               

para se criticar o regime ditatorial até o momento de sua produção em 1968, foi também                

nesse ano que o governo passou a compreender o poder revolucionário da cultura. 

O que leva a necessidade de reconhecer a relação incomum entre o estado             

repressor e a arte engajada, em especial entre os anos de 1964 e 1968. Como destaca                

10 



 

Marcos Napolitano “[...] vivia-se uma ditadura suficientemente forte para reprimir os           

movimentos sociais e políticos, mas taticamente moderada para permitir que a           

esquerda derrotada na política parecesse triunfar na cultura. (NAPOLITANO, 2014. p.           

97-98). 

Segundo Napolitano, essa relação entre cultura e ditadura ocorreu pela          

preocupação do regime com a manutenção do capitalismo, o que só seria possível com              

a proteção das classes médias (idem. p 98). Além de uma forte valorização da cultura e                

liberdade de expressão, era dessa parcela social que também despontava a maioria            

dos artistas e intelectuais brasileiros. Tal realidade dificultava o fortalecimento de uma            

repressão direcionada à classe artística. Outro fator apontado por Napolitano trata-se           

do empenho do regime militar em estimular uma modernização capitalista em um            

período no qual a indústria mais dinâmica do país era a cultural. Por fim, a realização de                 

uma censura cultural efetiva não era possível, uma vez que o regime militar não              

contava com “intelectuais humanista afinados com a vida cultural mais dinâmica do            

momento” (ibidem). Ou seja:  

 
Nos quatro primeiros anos do regime militar, a rica vida cultural que se afirmou              
ao longo do governo Jango, estimulada pelo debate em torno das reformas de             
base, foi preservada. A cultura crítica e de esquerda era tolerada pelo governo             
militar à medida que o artista engajado ficasse dentro do círculo de giz do              
mercado e dos circuitos culturais da classe média. (NAPOLITANO, 2014. p. 101) 

 

Essa moderação tática apontada por Napolitano fez com que a Ditadura Militar            

brasileira fosse, erroneamente, interpretada como branda. Interpretação essa que         

ganha força no momento em que o regime brasileiro é comparado às ditaduras que              

ocorreram em outros países da América Latina ao longo da década de 1960. Contudo,              

uma interpretação mais correta sobre esse momento histórico é a de que ele funcionou              

como um processo pendular, alternando entre momentos de maior ou menor violência            

política, de acordo com o que se julgava necessário. (CODATO, 2005. p. 89) 

Sendo assim, é possível interpretar que havia dentro do governo militar a busca por              

um equilíbrio entre dois interesses conflitantes. De um lado era necessário reprimir o             

pensamento de esquerda e derrubar qualquer organização política que fosse contrária           
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ao regime. Ao mesmo tempo, por motivações econômicas, julga-se indispensável a           

proteção da classe média, composta em grande parte por intelectuais críticos à            

Ditadura Militar.  

Contudo, essa realidade começou a mudar ao longo de 1968, uma vez que foi              

nesse momento em que a cultura estreitou laços com a luta política. Ou seja, por               

tratar-se de uma forma de crítica vista como inofensiva pelo governo, a cultura ganhou              

força entre a esquerda ao longo dos primeiros quatro anos da ditadura. Por sua vez, no                

momento em que o poder estatal reconhece esse estreitamento de laços, surge um             

fortalecimento do controle sobre o meio artístico e intelectual (idem. p. 102).  

De todo modo, 1968 ficou marcado pela intensificação das tensões entre o regime             

militar e a resistência. Essa realidade não atingiu apenas o âmbito cultural e artístico,              

mas todas as áreas nas quais a esquerda exercia alguma influência, destacando-se            

aqui o Movimento Estudantil.  

Ao longo da década de 1960 a população universitária passou por um processo de              

crescimento, impelido pelo acesso da classe média às universidades. Esse fator gerou            

um aumento também no movimento estudantil e, consequentemente, na sua influência           

política. É nesse momento que passa a surgir o público, definido por Marcos             

Napolitano, como “jovem, universitário e de esquerda” (2001. p. 104), ligeiramente mais            

intelectual e politizado do que a geração anterior. O surgimento desse público traz             

consigo uma mudança na produção e recepção das artes populares, que passaram            

também por uma virada à esquerda. 

O ano de 1968 foi marcado por protestos e revoltas desde o seu início, não apenas                

no Brasil mas em boa parte do mundo. É possível citar como exemplos o Maio               

Libertário, na França, que envolveu estudantes e trabalhadores; o massacre de           

estudantes no México e as manifestações estadunidenses contra a Guerra do Vietnã.            

(ANTUNES e RIDENTI, 2007. p. 79). Inclusive, essas revoltas que despontavam no            

globo compartilhavam similaridades entre si, em especial as localizadas nos países           

comumente conhecidos como “de terceiro mundo”. Foram marcadas por fatores como a            

urbanização e constituição de uma cultura das metrópoles, o crescimento das classes            

12 



 

médias assalariadas e do proletariado de um modo geral, a ampliação do acesso às              

universidades e a indústria cultural (idem. p. 80).  

Ainda assim, a realidade brasileira ao longo de 1968 só pode ser compreendida ao              

levar-se em consideração as especificidades dos movimentos contestadores que         

despontavam no país. Destaca-se aqui o movimento estudantil brasileiro, que iniciou           

suas atividades políticas antes mesmo do Maio francês. Cabe ressaltar também que,            

além das demandas pelo acesso a ensino gratuito de qualidade e aumento no número              

de vagas nas universidades, o movimento estudantil tinha como fundamento primário a            

luta contra a ditadura militar. 

 
[...] o 1968 brasileiro integrou a onda de revoltas mundiais, mas não deve ser              
compreendido fora do contexto específico nacional, de luta contra a ditadura e a             
afirmação de interesses de estudantes, dos operários, das classes médias          
intelectualizadas e outros setores da oposição. (ANTUNES e RIDENTI, 2007. p.           
87)  

 

A preocupação do governo ditatorial com o Movimento Estudantil se inicia já em             

1964. Pouco tempo após o golpe surgiram medidas governamentais com o objetivo de             

barrar uma organização de esquerda pelo Movimento Estudantil, como a Lei nº 4.464,             

de Novembro de 1964 (conhecida como “Lei Suplicy ”); e a Lei Aragão (nº 228) de 28                4 5

de Fevereiro de 1967. Esse endurecimento do regime direcionado ao movimento           

estudantil gerou a necessidade de uma unificação por parte dos estudantes,           

possibilitando a criação de alternativas de oposição às medidas repressoras realizadas           

pelo governo. Gerando assim, de certa forma, a resistência que criaria força em 1968.  

Contudo, o sociólogo João Roberto Martins Filho aponta que o questionamento ao            

governo repressivo encontrava-se espalhado por todos os segmentos da sociedade          

brasileira, incluindo o núcleo militar. Segundo o autor, “os primeiros anos do governo             

militar tinham contribuído para levar para os quartéis as tensões políticas que antes se              

4 Lei Suplicy de Lacerda, proibia as organizações políticas do movimento estudantil, colocando a UNE na 
ilegalidade. Além disso, a lei também definia a regulamentação dessas entidades.  
5 Decreto-lei que reformulava a regulamentação das entidades estudantis. Foi criada para compensar as 
falhas da Lei Suplicy. 
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expressavam, prioritariamente no Congresso Nacional” o que, consequentemente,        

“aumentavam as pressões para um novo fechamento do regime” (FILHO. 2007). 

Além das manifestações estudantis contra o governo ditatorial, havia também          

protestos que demandavam um ensino público gratuito, reforma do ensino superior e a             

sua democratização e aumento das verbas para pesquisa. Contudo, a explosão           

observada em 1968 ocorreu graças à organização secundarista. Durante a década de            

1960 a procura por ensino superior era muito maior do que o número de vagas               

oferecidas nas universidades públicas. Graças a isso, criou-se um grupo de estudantes            

conhecido como “excedentes”, composto por aqueles que obtinham a média necessária           

nos vestibulares, mas não conseguiam vagas. (ANTUNES e RIDENTI, 2007. p. 80)  

Era comum esses estudantes se reunirem no restaurante estudantil Calabouço, que           

foi invadido pela polícia militar no dia 28 de Março, ferindo diversos estudantes e              

assassinando Edson Luís Souto. O acontecimento foi a “gota d’água” para a            

organização estudantil, tendo desencadeado diversos protestos por todo o Brasil, os           

quais foram fortemente reprimidos pela polícia. Desse momento em diante, “todos os            

setores da sociedade carioca que vinham acumulando motivos para se opor ao regime             

militar - jornalistas, parte do clero, líderes sindicais, artistas e intelectuais - se juntaram              

nas ruas para protestar contra a violência da ditadura, no velório e no enterra do jovem                

secundarista” (FILHO, 2007). Após dois meses de organização interna, o movimento           

estudantil volta às ruas em Junho.  

 
Generalizavam-se passeatas, greves, ocupações de faculdades e etc. As divergências          
na cúpula do regime, indeciso entre a chama “abertura” e o endurecimento ainda maior              
do cenário político nacional, foram exploradas pelo movimento estudantil. O Rio de            
Janeiro era o cenário principal, onde os estudantes logravam adesão popular para suas             
manifestações. (ANTUNES e RIDENTI, 2007. p 81)  

  

A crescente organização popular e adesão de diversos setores da sociedade às            

reivindicações estudantis, culminou na famosa Passeata dos Cem Mil, que ocorreu no            

dia 26 de Junho de 1968, marcada pela participação de intelectuais e artistas que foram               

às ruas em conjunto com estudantes e membros da classe trabalhadora. Esses setores             

da sociedade se reuniram para protestar contra a violência policial e, por pressão             
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popular o protesto em questão não foi reprimido pelo governo. (ANTUNES e RIDENTI,             

2007. p 82). 

Com o avançar do ano foram realizadas medidas governamentais com o objetivo            

de minar a organização popular. Além das leis direcionadas ao movimento estudantil,            

citadas anteriormente, cabe citar também o desmantelamento da União Nacional dos           

Estudantes (UNE) e, por fim, o Ato Institucional nº 5. Chamado de “golpe dentro do               

golpe” o AI-5 regulamentou o terrorismo de Estado, usado como arma de contenção             

popular até meados da década de 1970.  

 
O congresso nacional e as Assembleias Legislativas estaduais foram colocados          
temporariamente em recesso e o governo passou a ter plenos poderes para            
suspender direitos políticos dos cidadãos, legislar por decreto, julgar crimes          
políticos em tribunais militares, cassar mandatos eletivos, demitir ou aposentar          
juízes e outros funcionários públicos etc. Simultaneamente, generalizaram-se as         
prisões de oposicionistas, o uso da tortura e dos assassinatos, em nome da             
manutenção da “segurança nacional”, considerada indispensável para o        
“desenvolvimento” da economia, do que se denominaria mais tarde “milagre          
econômico”. (ANTUNES e RIDENTI, 2007. p. 87)  

 

Pensando no contexto político de 1968 é possível entender o forte papel que as              

passeatas e manifestações tiveram, transformando-se em parte do cotidiano brasileiro.          

Fazendo ainda mais importante o uso de imagens documentais na obra de Olney São              

Paulo. Essa revolta que atingiu as ruas brasileiras era observada também dentro dos             

círculos artísticos, em especial o cinema, música e o teatro. “[...] as manifestações             

culturais diferenciadas cantavam em verso e prosa a esperada ‘revolução brasileira’,           

que deveria basear-se na ação das massas populares, em cujas lutas a intelectualidade             

de esquerda pretendia engajar-se [...]” (Idem. p. 83) 

Partindo do contexto observado ao longo de 1968, entende-se também a           

importância do Movimento Estudantil na luta contra a Ditadura Militar. Tal fator pode ter              

sido a justificativa para a escolha de Olney em apresentar dois estudantes como             

protagonistas de sua história. Uma vez que é inegável que tanto universitários, quanto             

secundaristas constituíram uma das principais organizações de esquerda presente no          

combate à repressão. 
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Dessa forma é possível notar que durante 1968, tanto a repressão militar quanto a              

resistência de esquerda chegaram ao seu ápice. Manhã Cinzenta surge da necessidade            

de Olney São Paulo em registrar esse momento complexo da história brasileira. Se             

utilizando de uma narrativa ficcional, o diretor apresenta imagens reais de protestos            

estudantis cariocas atrelados a uma forte crítica à política ditatorial e à repressão             

vigentes na época. Sendo possível caracterizar a obra como um filme denso, que reflete              

a visão de Olney - e, até certo ponto, dos demais cinemanovistas - a respeito daquele                

momento histórico. 

 

2. OLNEY SÃO PAULO E A PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

É em meio a esse contexto sócio-cultural que surge o diretor e roteirista Olney São               

Paulo, que iniciou a sua carreira como diretor em 1955 com o curta metragem Um crime                

na Rua gravado em 16mm na cidade Feira de Santana. O filme acompanha dois              

investigadores em busca de um criminoso e tem como plano de fundo as ruas centrais               

da cidade onde foi filmado. Em seu filme de estreia, Olney São Paulo não apenas dirigiu                

a obra, mas também atuou como um dos protagonistas. 

Pouco antes de se mudar para o Rio de Janeiro, Olney São Paulo volta a dirigir                

filmes próprios. Seu primeiro longa metragem Um Grito Na Terra foi lançado em 1964 e               

tem como temática central a realidade nordestina na década de 1960. Quatro anos             

depois São Paulo produz o objeto dessa pesquisa: Manhã Cinzenta, que acarretou a             

prisão do diretor. 

De todo modo, até 1978, ano de sua morte, Olney São Paulo produziu cerca de               

quinze filmes, todos de modo independente. Inclusive, é interessante notar que na            

maioria de suas obras São Paulo acumula diversas funções do processo de produção             

do filme, como é o caso em O profeta da Feira de Santana (1970) onde é responsável                 

pela direção, roteiro, montagem, cor e co-produção. Esse fator destaca o caráter            

independe das produções realizadas pelo diretor. 

Olney São Paulo encontrava-se alinhado esteticamente a outros cineastas do seu           

período, tendo em vista que muitos deles compartilhavam suas referências base, como            
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o Neo-realismo italiano, a Nouvelle Vague e os Westerns estadunidenses. Além das            

referências estrangeiras, também destaca-se como um ponto em comum entre os           

cineastas independentes da década de 1960 seu esforço em levar discussões sociais            

para a tela. Graças a isso, Olney São Paulo é citada por Glauber Rocha em Revolução                

do Cinema Novo como um representante do movimento. 

O Cinema Novo manteve-se ativo entre os anos de 1960 e 1975, e se opunha               

fortemente aos ideais e estética do cinema produzido industrialmente no Brasil. Graças            

à investimentos governamentais, a indústria brasileira de cinema passou por um           

período de crescimento ao longo da década de 1950, o que ocasionou a criação do               

famoso estúdio Vera Cruz, em São Paulo “cujo o modelo neoiluminista implicou uma             

relação estreita com as elites do país.” (idem, p. 89). E é justamente essa ideia de uma                 

cinema burguês e industrializado que o Cinema Novo buscava combater.  

Tendo como ponto principal uma representação sincera do momento         

sócio-econômico no qual o país de encontrava, o Cinema Novo rejeitava o cinema             

nacional existente até aquele momento. E é nesse contexto de reflexão sobre o “fazer              

cinema” que a ideia da produção de um Cinema de Autor ganha relevância, dando ao               

diretor do filme a liberdade de criação sem ser prejudicado pelos “preconceitos culturais             

colonialistas do cinema americano” (FRANçA e HEYNEMANN, 2001. p. 90) 
 

Como a maioria dos movimentos artistícos, a produção cinematonovista         
constituiu um universo para onde convergiam tanto a identidade de projetos           
como a diversidade entre os cineastas que engendraram. A própria obra de            
Glauber Rocha reúne essas instâncias, sendo um cinema profundamente autoral          
e ao mesmo tempo um lugar de atualização do pensamento do cinema novo.             
(FRANçA e HEYNEMANN, 2001. p. 92)  

 

De acordo com o manifesto Uma estética da fome de 1964, também escrito por              

Glauber Rocha, o Cinema Novo surge com a preocupação de criar uma linguagem             

estética que fosse realmente brasileira, representando de maneira precisa a realidade           

do país. “A miséria e a escassez de recursos transformam-se aqui em força             

revolucionária expressiva, para injetar a questão social e a questão do povo no cinema              

moderno.” (FRANçA e HEYNEMANN, 2001. p. 88). Ou seja, há aqui a preocupação             
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com a criação de um imaginário propriamente brasileiro, uma descolonização cultural,           

levando a criação do que Glauber Rocha descreve como “estética da fome”.  

Para além do ideal de criar uma estética que fosse genuinamente brasileira ou até              

mesmo latino americana, havia no movimento da preocupação de desenvolver uma           

estética que fosse anticolonialista. Para Glauber Rocha os três pontos de sustentação            

dessa estética são: A fome enquanto força; o amor enquanto violência e a construção              

de uma estética que não seja sistemática. (RIOS, 2012. p. 211) 

 
As ideias de Glauber Rocha no que concerne à Revolução, no sentido político e              
estético, apontam para o fato de que o cineasta procurava implantar uma nova             
linguagem cinematográfica que causasse no espectador o estranhamento e o          
desconforto. Essa estratégia levaria o público a reconhecer que a situação de            
subdesenvolvimento e miserabilidade que estava sendo mostrada nas telas era a           
sua própria realidade. O objetivo dessas imagens era o de promover o transe,             
uma categoria criada por ele e que consistia em provocar, através do            
―choque‖, a ―instabilidade das consciências‖. Esse procedimento seria o         
caminho necessário para se chegar à consciência do subdesenvolvimento. As          
estratégias da linguagem revolucionária de Glauber são facilmente associadas à          
ideia de vanguarda artística. (CHRISTOFOLLETI, 2011. p. 20) 

 

Cabe ressaltar que os questionamentos apresentados pelo Cinema Novo não          

ocorrem exclusivamente no Brasil. Países como Cuba, Bolívia e Argentina também           

criaram uma oposição ao cinema comercial, buscando combater a estética hegemônica           

que dominava o cinema. Essa frente cinematográfica latino-americana - conhecida          

como Nuevo Cine - apresentava objetivos comuns, como a busca por uma identidade             

particular para o cinema latino, a reflexão sobre os problemas sociais enfrentados pela             

população latina, juntamente com a reflexão sobre o local do artista e intelectual             

politicamente engajado. Esses ideais possibilitaram a criação de um movimento que           

tinha como objetivo “conscientizar as plateias para a necessidade de libertação política,            

econômica e cultural” (CHRISTOFOLLETI, 2011. pp. 15-16) 

Há no Cinema Novo a preocupação em reconhecer o valor da cultura popular             

brasileira, ressignificando-a de modo que possa assimilar a essência dessa cultura na            

criação de algo novo. Para isso o movimento gera um diálogo cultural entre o passado e                
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o presente, a fim de poder trazer o espírito dessa cultura popular para suas produções               

artísticas. (RIOS, 2012. p. 208) 

 
[...] utilizando-se da fome não somente em seu sentido primeiro, mas como            
consequência de uma bifurcação da ideia antropofágica de Oswald de Andrade,           
empregando a fome como mola propulsora de uma força violenta, resistente,           
criadora, que auxiliasse no processo de desalienação artística e cultural da           
América Latina (RIOS, 2012. pp. 211-212) 

 

É possível afirmar que o Cinema Novo surge graças à influência das vanguardas             

que despontavam ao longo da década na Europa. Os questionamentos e propostas            

estéticas de movimentos como a Nouvelle Vague e o Neo realismo italiano foram de              

grande importância para o surgimento do movimento brasileiro. O Cinema Novo tinha            

como preocupação principal desenvolver um diálogo concreto com a situação social do            

Brasil, nas palavras de França e Heymann “[...] o cineasta vai empreender um brutal e               

selvagem embate contra a imagem do Brasil cordial de Sérgio Buarque, contra o             

cinema colonizado e esteticamente cordial” (p. 90). 

Contudo, não é possível ignorar a relevância de outra vanguarda brasileira para o             

desenvolvimento do Cinema Novo: O Modernismo. O movimento da década de 1920            

também se ocupava em refletir sobre a criação de uma estética brasileira, questionando             

a forte influência eurocêntrica que pairava sobre a arte produzida no país            

(CHRISTOFOLLETI, 2011. p. 13). Dessa forma, é possível interpretar o Cinema Novo            

como a continuidade de um questionamento pendente na história do Brasil. Essa            

influência direta foi reconhecida pelos cineastas da década de 1960 que adaptaram            

algumas obras modernistas, sendo Macunaíma a mais famosa delas.  

 
Se Oswald propõe no Modernismo uma descolonização ideológica e estética por           
meio da metáfora da devoração, ancorando-se, também, nas propostas deste,          
Glauber Rocha escreve seu manifesto “Estética da Fome” em 1965 propondo           
uma descolonização da América Latina e do Brasil através das imagens da            
violência sugeridas na tela do cinema nacional. Para Glauber era preciso           
desconstruir a ideia do europeu de que a América Latina e consequentemente o             
Brasil era o locus do primitivismo e da não-civilização, enquanto a Europa            
representava para o mundo o padrão de civilidade que deveria ser seguido,            
perpetuado, desta forma, uma mentalidade estritamente colonial. De acordo com          
o pensador e cineasta baiano isso se devia não somente à concepção de             
superioridade dos europeus em relação aos latinos, africanos etc., mas também           
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pelo complexo de inferioridade presente na mentalidade colonizada dos         
intelectuais e artistas destas partes do mundo, no foco, em especial, os do Brasil.              
(RIOS, 2012. p. 211)  

 

Em resumo, o Cinema Novo busca retratar a realidade do terceiro mundo através             

dos esforços de artistas que viam o cinema - graças a sua força imagética - como um                 

espaço incomparável de reflexão. A valorização da criação autoral, desvinculada dos           

paradigmas estéticos da arte eurocêntrica, fez com que os participantes utilizassem           

seus conhecimentos e técnicas para o desenvolvimento de uma linguagem nova.           

Opondo-se ao cinema tradicional, o Cinema Novo teve como objetivo realizar - nas             

palavras de Glauber Rocha - um despertar de consciências. (CHRISTOFOLETTI, 2011.           

p. 18)  

Como dito anteriormente, a produção cinematográfica de Olney São Paulo          

encontra-se, majoritariamente, no mesmo espaço temporal de atividade do Cinema          

Novo. Além disso, as temáticas abordadas pelo diretor também demonstram que o            

mesmo encontrava-se alinhado com o movimento. Cabe ressaltar que a preocupação           

em utilizar o cinema como um meio de reflexão social é um traço marcante na obra de                 

Olney, sendo algo recorrente em suas produções. Como por exemplo o           

longa-metragem O Grito da Terra (1964), que retrata a dificuldade na vida do             

trabalhador do campo. Ao mesmo tempo que, por escolha técnica ou falta de recurso, a               

estética de suas produções também representava a essência do Cinema Novo, como            

descreve Dinameire Rios:  

 
[...] para além da liberdade de criação, a proposta de “uma câmera na mão e               
uma ideia na cabeça manteve, até certo momento, um diálogo com a cultura no              
que diz respeito à precariedade material do povo representado nas produções           
desse movimento cinematográfico. A pobreza e a miséria necessitavam de uma           
técnica que se tornasse linguagem em que referente e meio se identificasse ao             
espectador [...] (RIOS, 2012. p. 213) 
 

Manhã Cinzenta se destaca dentre a filmografia do diretor por ser a obra que              

melhor se encaixa na “estética da fome” descrita por Glauber Rocha. O filme chama              

atenção não apenas pela sua reflexão crua sobre a realidade brasileira durante a             

Ditadura Militar, mas também pelo seu modo de produção totalmente independente. Ao            
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contrário da maioria dos diretores pertencentes ao movimento, Olney São Paulo não            

recebeu auxílio da Embrafilmes para a sua produção, tendo lançado o curta através da              

sua produtora.  

O curta-metragem também faz com que o espectador seja confrontado por uma            

narrativa não linear, quebrando a ordem narrativa - de início, meio e fim - comumente               

utilizada pelo cinema comercial. Acrescentando assim mais uma camada ao caráter           

questionador do filme.  

Contudo, é necessário pensar também no preço que Olney São Paulo pagou por             

ter realizado uma obra tão radical. As consequências políticas enfrentadas pelo diretor            

foram tamanhas que fizeram com que até mesmo a inclusão do cineasta dentro do              

movimento ocorresse de maneira obscura.  

 
[...] é importante notar que Manhã Cinzenta e suas consequências éticas e            
políticas contribuíram decisivamente para a exclusão do seu idealizador das          
páginas do próprio movimento, passando a ser lembrado somente pela          
peregrinação de “Martir do Cinema Novo”, como lembra Glauber em Revolução           
do Cinema Novo (CARDOSO, 2011) 

 

Sendo assim, cabe dizer que Olney São Paulo pagou caro pelo seu            

comprometimento ideológico. Partindo da análise de Manhã Cinzenta é possível          

identificar na obra do diretor todos os valores estéticos e ideológicos do cinema novo.              

Olney obteve sucesso em retratar de forma clara e direta a realidade de uma país que                

sofria com a repressão, representando-o através de um estética bastante original.           

Entretanto, o cineasta também se viu obrigado a encarar essa repressão na pele,             

tornando-se uma das vítimas do regime ao qual se opunha. 
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CAPÍTULO 2 

MANHÃ CINZENTA 

 

O presente capítulo tem como objetivo analisar a obra Manhã Cinzenta de Olney             

São Paulo e a forma como esta retrata a ditadura militar brasileira. A análise trata o                

filme como um documento representante da visão do diretor sobre o período, buscando             

observar o filme em conjunto com o seu contexto de produção e criação. 

Sendo assim, este capítulo também encontra-se dividido em duas partes: A           

primeira busca apresentar a carreira de Olney São Paulo até a criação de Manhã              

Cinzenta, pensando sobre a construção do estilo do diretor, suas referências e a origem              

do curta metragem. Em seu segundo momento, esse capítulo ocupa-se em analisar            

detidamente o filme com a finalidade de destacar a visão crítica do diretor a sobre o                

regime ditatorial. Essa seção do capítulo também busca realizar um diálogo com a             

seção anterior, refletindo sobre como as influências e estilo de Olney São Paulo             

aparecem no filme em questão. 

 

1. Quem foi Olney São Paulo 

Olney São Paulo nasceu em Riachão do Jacuípe (BA), onde viveu até completar             

sete anos de idade. Após esse período, o futuro diretor mudou-se para Feira de              

Santana na Bahia, onde teve seu primeiro contato com o cinema ao participar da              

produção do filme Die Windrose (RIOS,2013. p. 143) em 1955, de Alex Viany. Também              

em Feira de Santana, Olney trabalhou como crítico de cinema em jornais da cidade e               

participou do Clube de Cinema da Bahia, ao lado de Glauber Rocha.  

Como já foi citado anteriormente, seu primeiro trabalho com direção foi lançado            

em 1956, intitulado Um crime na Rua, e ainda no mesmo ano Olney São Paulo também                

trabalhou como assistente de direção em Mandacaru Vermelho de Nelson Pereira dos            

Santos (SANTOS, 2013. p. 33). Um ponto interessante é que desde a sua primeira              

obra, Olney São Paulo tem como tema comum narrativas que retratam questões e             
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conflitos sociais, sendo este o fio condutor da sua carreira e uma das características              

mais marcantes do estilo do autor. 

Sua obra seguinte, O Grito na Terra, que foi lançado apenas oito anos depois é               

um bom exemplo dessa preocupação social do diretor. Trata-se de um longa metragem             

que retrata a realidade dos lavradores expulsos de suas terras, sob a perspectiva de              

duas mulheres. Já nesse momento é possível ver um cuidado do diretor em apresentar              

e criticar a conjuntura sociopolítica do país (RIOS, 2013. p. 142), um dos fatores que               

garantiu à Olney um espaço entre os produtores do chamado Cinema Novo. 

Por sua vez, Manhã Cinzenta foi produzido pouco tempo depois da chegada de             

Olney São Paulo ao Rio de Janeiro. Trata-se de um curta metragem, elaborado como              

adaptação de um conto homônimo, publicado no livro A Antevespera e o Canto do Sol               

de 1966 (NOVAES, 2011. p. 2), também da autoria de São Paulo. A ideia inicial de                

Olney era que Manhã Cinzenta fosse um capítulo dentre outros três que, em conjunto,              

comporiam um longa metragem sobre a realidade brasileira durante a década de 1960             

(JOSÉ, 2007. p. 156).  

Se utilizando de uma narrativa não linear, Manhã Cinzenta apresenta “a história de             

um grupo de estudantes que resolve participar de manifestação política num lugar            

imaginário onde o poder é centralizado numa máquina-robô que julga e condena os             

inimigos da ordem” (NOVAES, 2011. p. 2). O filme segue um casal jovem, interpretado              

por Sonélio Costa e Janet Chermont, indo em direção à um comício onde o rapaz irá                

realizar seu discurso. Ambos são presos em meio a manifestação, torturados e julgados             

sem direito a defesa.  

É uma narrativa simples, mas bastante potente, tendo em vista a força das             

representações sobre a Ditadura Militar construídas pelo diretor, focadas na denúncia           

da violência política e tortura. Essas críticas que Olney São Paulo integra em sua obra               

aparecem ao longo de toda a narrativa, de forma direta e indireta. São utilizadas cenas               

onde se observa personagens em coleiras, descrições de processos de tortura e até             

mesmo trechos documentais que apresentam a violência policial nos protestos. 
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Fotograma 1 - 

 
Fonte: Manhã cinzenta, 1968 - 9’44” 

 
Fotograma 2 -  

 
Fonte: Manhã cinzenta, 1968 - 9’47” 

 
Caso não tivesse sido barrado pela Divisão de Censura de Diversões Públicas            

(DCDP) o filme seria lançado em Outubro de 1969 , tendo sido filmado ao longo do ano                6

anterior. Ter sua gravação durante o ano de 1968 marcou fortemente a produção do              

filme, uma vez que parte considerável da obra foi filmada em meio aos protestos e               

passeatas que ocorreram no Rio de Janeiro durante o período. São observadas no filme              

tanto cenas onde os personagens são vistos em meio aos protestos, quanto cenas             

documentais.  

Inclusive, Olney São Paulo usou as passeatas para gravar uma das sequências            

chave do filme, que é o discurso e a prisão do protagonista. Por sua vez, as cenas                 

documentais utilizadas por São Paulo foram gravadas ao longo do ano por José Carlos              

Avelar e então justapostas a narrativa do filme. Em conjunto com as cenas             7

6 Entrevista ao Jornal Última Hora, 26 de Setembro de 1969, no Rio de Janeiro.  
7 José Carlos Avelar (15/12/1936 - 18/03/2016) foi jornalista, professor e crítico de cinema, tendo atuado 
dentro e fora do Brasil. Ao longo de sua vida, Avelar publicou cerca de seis filmes sobre cinema.  
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documentais, o cineasta também inseriu no filme manchetes de jornais e chamadas de             

rádio da época, o que trás um toque de documentário para a obra aqui analisada. 

O tom do filme também foi fortemente influenciado pelo contexto político de 1968.             

Ao tratar de cinema no final da década de 1960, as obras comumente citadas são Terra                

em Transe (1967) de Glauber Rocha e O bandido da Luz Vermelha (1968) de Rogério               

Sganzerla. Ambos os filmes têm como base narrativa o fracasso dos projetos de             

modernização do Brasil em conjunto com um sentimento de derrota por parte da             

esquerda. Nesse ponto, é possível dizer que Manhã Cinzenta encontra-se          

ideologicamente alinhado às obras supracitadas, uma vez que o curta metragem           

também é marcado por esse tom pessimista que dominou a esquerda durante o             

período.  

Como já foi dito anteriormente, o filme seria lançado em Outubro de 1969, mas foi               

considerada subversivo pelo DCDP e não chegou a ser exibido comercialmente. 

Segundo o órgão de censura, o filme era impróprio para exibição por “operar com um               

código perigoso, dotado de alto teor subversivo e capaz [...] de incitar a população              

contra a ordem institucional” (MACHADO, 2016. p. 667). Este fator fez com que o curta,               

posteriormente, viesse a se tornar, ao mesmo tempo, a obra mais famosa e menos              

divulgada de Olney São Paulo.  

São Paulo foi o primeiro cineasta brasileiro a ser preso pelo Regime militar apenas              

por sua obra (JOSÉ, 2007. p. 161). Cabe ressaltar também que o potencial perigoso              

das representações imagéticas contidas no curta metragem foram uma das principais           

justificativas utilizadas pela censura. (Idem. p. 158) As cenas do filme foram descritas             

como representantes de um “código audiovisual perigoso” (MACHADO, 2011. p. 669),           

justificativa que, até o momento, ainda não havia sido utilizada. 

 
O que nos instiga no argumento de que o filme possa ameaçar pela insurgência              
de suas imagens e pelo incitamento a protestos políticos não é seu conteúdo,             
retratado nas manifestações estudantis de 1968 no Rio de Janeiro, mas a            
justificativa de que nele as informações visuais «falam», ou seja, são capazes            
de ocupar o lugar de conversações diretas e, pela montagem das imagens            
visuais e sonoras, construir um qualificado contra-discurso, à altura daquele que           
Walter Benjamin (1971, p. 16) definiu ser imprescindível para o despertar de            
“novas regiões de consciência” e que o cineasta Sergei Eisenstein entendeu           
como base do “discurso interior” no cinema. (MACHADO, Irene. 2016) 
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Em Olney São Paulo: esplendor e maldição de Manhã Cinzenta Maria David            

Santos discorre sobre a lógica da censura corrente na ditadura militar. Segundo a             

autora, a censura aplicada pelo DCDP “está relacionada à repressão das liberdades            

individuais, à negação dos direitos de livre expressão e com a manipulação de             

informação e de vidas.” (SANTOS, 2013, p. 36)  

De qualquer forma, é interessante ressaltar que até a proibição de Manhã            

Cinzenta, os filmes censurados eram editados pelo órgão. Desse modo, as cenas            

consideradas subversivas eram retiradas do produtor final, nos casos considerados          

mais graves, a obra tinha a sua veiculação proibida. Mas não era nada usual que um                

cineasta fosse preso graças as sua produção, e no momento em que ocorreu prisão a               

justificativa dada era o envolvimento do artística com algum movimento político de            

esquerda (JOSÉ, 2007), e não o filme em sí. 

Contudo, o suposto “código visual perigoso” não foi o único motivo pelo qual Olney              

São Paulo enfrentou problemas com o governo militar. Além de seu discurso            

subversivo, o filme também foi relacionado diretamente ao Movimento Revolucionário 8           

de Outubro (MR-8), o que fez com que fosse impossível que obra não entrasse na mira                

da repressão.  

Em Setembro de 1969, o embaixador estadunidense Charles Burke Elbrick foi           

sequestrado pelo movimento revolucionário e teve a rota de seu avião redirecionada            

para Cuba (MACHADO, 2011. p. 672). Quando o avião foi apreendido, a polícia             

encontrou nele uma cópia do filme de São Paulo. Segundo a afirmação dos militares o               

filme foi exibido a bordo do avião. Como já foi citado anteriormente, o filme não foi                

exibido em circuito aberto. O endurecimento da censura dentro do governo militar levou             

Olney São Paulo a enviar cópias do curta para festivais estrangeiros, e cineclubes             

brasileiros (RIBEIRO, 2014). Dentre as poucas exibições do curta no Brasil, algumas            

ocorreram na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.  

É possível supor que uma dessas cópias trata-se da que foi encontrada no             

sequestro, uma vez que um dos membros presos pela polícia após a interceptação do              

avião era Elmar Soares de Oliveira, membro da Federação Carioca de Cineclubes e             
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funcionário da cinemateca do MAM (SANTOS, 2013. p. 94). De qualquer forma, uma             

das cópias foi encontrada no avião e, como explicita Marcelo Ribeiro, as cópias feitas              

com o intuito de burlar a censura, possibilitaram a difusão do filme ao mesmo tempo               

que acarretaram na prisão do autor (RIBEIRO. 2014). 

É interessante pensar que o artista engajado dispunha de certa liberdade de ação             

quando restrito aos circuitos culturais da classe média (NAPOLITANO, 2014. p. 101),            

representado nesse caso pela distribuição do filme em circuito fechado. A obra só             

transformou-se em um problema definitivo a partir do momento em que foi diretamente             

associada à luta armada. Isto fez de Olney São Paulo o primeiro cineasta brasileiro a               

ser preso graças a sua obra.  

De todo modo, é possível afirmar a carga crítica de Manhã Cinzenta fez com que o                

filme tivesse grande aceitação entre os militantes de esquerda do período. Tendo sido             

citado como um “um filme de um patriota brasileiro” (RIBEIRO, 2014.). No dia 13 de               

Setembro de 1969, o cineasta compareceu ao Ministério da Justiça para assinar um             

depoimento dado anteriormente e foi detido no local.  

 
Não há registros formais e nem revelações por parte do cineasta do que tenha              
ocorrido durante o período em que esteve preso, já que não se permitiu falar              
sobre esse assunto, portanto apenas cogitações pautadas nas fragilidades         
apresentadas após a liberação do cárcere e complicações posteriores na          
saúde. (SANTOS, Maria Daivid. p 95)  

 

Segundo a família de Olney São Paulo, os doze dias que passou em cárcere              

contribuíram para a deterioração de sua saúde. Afinal, o câncer de pulmão que             

culminou em sua morte precoce em 1978, seria resultado das complicações de uma             

pneumonia que adquiriu enquanto esteve preso. O fato é que a trajetória de Olney São               

Paulo o colocou na posição de mártir do cinema nacional, sendo referido pai do Cinema               

Novo (RIOS, 2013) 
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2. O julgamento  

Foi escolhida como objeto principal de análise a sequência do filme que retrata o              

interrogatório dos dois personagens principais. Esta sequência corre entre os 13’19” e            

os 17’57” do filme e é montada através de um revezamento entre cenas do              

interrogatório e das ações dos protagonistas que geraram a sua prisão. Então, além do              

interrogatório, ao longo destes 4 minutos do filme é possível observar cenas de             

imagens documentais captadas nos protestos cariocas de 1968 e trechos do discurso            

do protagonista. 

Cabe dizer que o interrogatório também é mostrado em cenas anteriores, mas            

estas não foram consideradas diretamente na análise por tratar-se de um momento em             

que apenas o interrogador e personagem principal encontram-se em cena. A sequência            

em questão foi escolhida por apresentar ao espectador o ponto de virada da narrativa,              

como será exposto posteriormente. Além disso, essa sequência também é o momento            

de conflito direto entre os protagonistas e antagonistas da história, possibilitando uma            

análise mais completa a respeito da motivação ideológica dos personagens envolvidos.           

Por fim, é nesse momento que os policiais tem o maior tempo de tela e número de                 

falas, possibilitando uma melhor análise da forma como Olney São Paulo representa os             

agentes do Estado. 

Para que seja possível realizar um aprofundamento sobre a sequência citada à            

cima, é necessário refletir sobre o enredo e a montagem do filme em sua integridade.               

Para isso, é indispensável uma breve análise sobre o contexto geral da obra, permitindo              

assim o entendimento da sequência estudada dentro da narrativa. 

Utilizando de uma narrativa não linear - nomeado por Glauber Rocha como             

montagem caleidoscópica -, Manhã Cinzenta apresenta a história de um casal do            

militante dentro de um contexto de ditadura militar. Durante os 21 minutos do filme, o               

espectador acompanha o casal desde o anúncio do Golpe de Estado até a execução do               

casal pela repressão.  

Nesse meio tempo, o filme acompanha os protagonistas se preparando para um            

comício onde o rapaz fará um discurso. Ambos são presos em meio a manifestação,              
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torturados e julgados sem direito à defesa. Trata-se de um enredo simples, mas             

bastante potente, tendo em vista a força das representações da Ditadura Militar. Cabe             

ressaltar que em momento nenhum do filme os personagens são citados por nomes,             

sendo que os únicos nomes citados são de personagens que não aparecem em cena.  

A escolha de Olney São Paulo em não nomear os seus protagonistas pode indicar              

uma vontade do diretor em retratá-los como representantes de um conjunto de pessoas.             

Como o próprio diretor afirma, o objetivo do filme era de documentar a realidade da               

juventude brasileira durante aquele momento pelo qual o país passava. De certo modo,             

o que se observa em tela é a representação de uma classe de pessoas, que vivenciou a                 

realidade trágica da repressão. 

Um dos primeiros fatores que deve ser levado em consideração é a forma como              

Olney São Paulo constrói sua narrativa. O diretor opta por não apresentar os             

acontecimentos de forma linear. Sendo assim, ainda que seja possível identificar uma            

causalidade entre as situações, a narrativa flutua constantemente entre os eventos pré            

e pós discurso, criando esse jogo entre passado e presente, forçando o espectador a              

criar sozinho uma conexão entre os fatores apresentados. 

Dois bom exemplo dessa escolha narrativa são a sequência de apresentação dos            

personagens e a última sequência do filme. Nos primeiros minutos do filme vemos o              

núcleo dos estudantes reunidos em uma sala, todos com um semblante sério. Tomando             

como base a vestimenta dos estudantes é possível deduzir que estes são pertencentes             

à classe média, o que faz sentido se levado em conta a classe social que compunha a                 

maioria do corpo estudantil no período.  

Diante dos estudantes observa-se a protagonista dançar um rock que toca no            

rádio. A sequência então alterna entre a dança e a reação dos demais personagens,              

até que seja interrompida abruptamente pelo som de um tiro. Sem o contexto total da               

obra, a cena inicial poderia ser interpretada como uma crítica à alienação da juventude,              

que em um momento de dificuldade, se encontra dançando sob a influência imperialista.             

Contudo, no final do filme, (a partir dos 20’45”) o diretor apresenta a mesma cena pela                

segunda vez, mas dessa vez começando alguns instantes antes do que é apresentado             
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na introdução. Dessa forma é possível ver que os estudantes estavam haviam acabado             

de ouvir no rádio a notícia do Golpe de Estado. A cena da dança ocorre porque ao fim                  

da notícia a protagonista responde: “Mas eles me encontraram de pé” demonstrando a             

sua intenção de lutar, mensagem contrária daquilo que se interpretada inicialmente.  

Esse jogo com o tempo é observado também na sequência analisada, onde            

observamos cenas intercaladas do protesto e da preparação do protagonistas em           

contraste com o interrogatório. Isto demonstra que o diretor tem a intenção de brincar              

com as percepções e interpretações do espectador, passando mensagens que se           

resolvem apenas no final da narrativa.  

A montagem não linear permite a inserção de diversos acontecimentos num           

espaço curto de tempo, tais fragmentos de informação contribuem para construção do            

universo e narrativa do filme. Além das cenas narrativas, o diretor também constrói uma              

colagem se utilizando de matérias de jornal, locuções de rádio, cenas de programas de              

televisão e filmagens de protestos. Assim se estabelece claramente a intenção do filme             

de criar um diálogo entre realidade e ficção.  

De todo modo, essa escolha de montagem influencia a análise da obra, afinal esta              

não se encaixa perfeitamente no modelo clássico de estrutura narrativa composta por            

três atos, expresso no diagrama abaixo:  

 
Figura 1 - Estrutura de três atos 

 
Fonte:  <http://bit.ly/2CRJonR> 
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O que vemos em Manhã Cinzenta é um filme que acaba em um momento de               

crise, antes do climax do segundo ato. Dessa forma o espectador não vê a história se                

encaminhar para uma resolução. Levando isso em consideração, optou-se por utilizar o            

Story Circle criado por Dan Harmon que pensa nos eventos da narrativa como uma              

causalidade entre ordem e caos.  
Imagem 2 - Story Circle 

 

Fonte: <http://bit.ly/2QtZyfj> 

 

A estrutura de Dan Harmon pensa na construção de uma narrativa através de oito              

partes divididas, como foi citado acima, entre momento de ordem e caos. A primeira              

delas é responsável pela apresentação dos personagens e a ordem do universo            

narrativo em questão; O segundo momento mostra ao espectador a motivação para as             

ações do protagonista; Na terceira parte o espectador vê a decisão final do protagonista              

de agir em relação a sua motivação e a sua primeira falha; Em seguida, ao longo da                 

quarta parte, vemos o protagonista insistir em seu objetivo mesmo tendo falhado; O             

quinto momento apresenta o confronto direto entre o protagonista e antagonista;           

levando a sexta parte da narrativa, onde o protagonista paga o preço por suas ações.               

Por sua vez, a sexta parte apresenta a segunda tentativa do protagonista de resolver a               
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problemática inicial, porém, nesse momento com o aprendizado conquistado pela perda           

do momento anterior. Por fim, observamos a resolução da história onde os objetivos do              

protagonista são finalmente conquistados. 

Pelo fato do objeto de pesquisa tratar-se de um filme com uma montagem             

intrincada, uso constante de alegorias e a falta de um desfecho convencional, a divisão              

de narrativa de Dan Harmon mostra-se mais apropriada. Uma vez que o Story Circle              

divide a narrativa de maneira mais didática do que o gráfico da estrutura de três atos,                

facilitando assim a análise do curta metragem.  

Aplicando a divisão de Harmon em Manhã Cinzenta, observa-se, nos primeiros           

minutos do filme (0’59” - 5’16”) uma mescla entre as parte 01 e 02 da história. São                 

apresentados aqui a classe de estudantes, os dois protagonistas e o antagonista da             

história. Em meio a apresentação desses personagens vemos também a exposição do            

universo em que eles estão inseridos através das cenas dos protestos e demais fontes              

documentais inseridas na montagem. A decisão efetiva dos protagonistas ocorre entre a            

cena do personagem de Sonélio Costa lendo o parágrafo final de “A peste” de Albert               

Camus e a sequência em que vemos o casal discutindo sobre o discurso (5’17” - 7’55”).                

O quarto momento ocorre entre a prisão dos protagonistas e a tortura (9’10” - 12’20”) -                

incluindo aqui o discurso, que não é apresentado nesse momento. O confronto ocorre             

ao longo do interrogatório (13’19” - 17’57”) e, por fim, a morte do casal é a                

consequência enfrentada por ambos. 

Ainda que não seja o foco principal da análise, a cena da leitura de Camus (5:30 -                 

6:19) merece atenção por ilustrar o tom da obra e as referências gerais do diretor. Silvio                

é mostrado em plano americano, lendo sentado enquanto fuma um cigarro. É possível             

notar certa movimentação da câmera, o que indica que a cena foi gravada com a               

câmera na mão.  
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Fotograma 3 -  

 
Fonte: Manhã cinzenta, 1968 - 5'59" 

 
Fotograma 4 - 

 
Fonte: Manhã cinzenta, 1968 - 6'03" 

 

O protagonista então começa a ler em voz alta o seguinte parágrafo:  

 
[...] o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos               

adormecido nos móveis e nas roupas, espera pacientemente nos quartos, nas casas, nos             

lençóis e nas papeladas. E sabia, também, que viria talvez o dia em que, para desgraça                

e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa              

cidade feliz. 

 

Toda a ação descrita ocorre tendo como trilha sonora a marcha militar, lema dos              

fuzileiros navais estadunidenses, Semper Fidelis de John Philip Sousa. A sobreposição           

da leitura de uma obra que critica o nazismo com uma marcha militar apresenta certa               

ironia do diretor sobre a inclinação fascista do militarismo. É possível ainda relacionar a              

menção aos ratos, responsáveis pela transmissão da peste, com o apoio da classe             

média ao regime ditatorial. (PIRES, et al. 2017. p. 148) 
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Voltando a montagem narrativa obra, ao compará-la com o gráfico de Harmon é             

possível notar que a história de Manhã Cinzenta não completa o círculo narrativo. Uma              

vez que o objetivo inicial dos protagonistas - de derrotar o poder opressor - não               

encontra uma solução. Dessa forma, a história encontra o seu fim no que seria a sexta                

parte da história, ainda dentro do momento de caos da narrativa. 

Cabe pensar que houve uma escolha do diretor em apresentar a história de uma              

derrota, reforçando o tom pessimista que o filme passa sobre a realidade brasileira             

durante a ditadura militar, que em 1968 não apresentava sinais de encaminhar-se para             

uma resolução. Essa visão pessimista do diretor também é constantemente reafirmada           

pela postura do protagonista, uma vez que ao longo da história o mesmo afirma, em               

diversos momentos, que não há o que fazer a respeito ou que os esforços não são                

suficientes.  

Ao mesmo tempo, essa opção de Olney São Paulo em não dar uma conclusão              

clássica para o conflito do filme demonstra o comprometimento do diretor com a             

negação de uma estética comercial. Sendo assim, a quebra da ordem causal entre as              

cenas não é única divergência narrativa que o diretor constrói em sua obra.  

Os protagonistas têm posicionamentos complementarmente opostos no que se         

refere a resistência da qual fazem parte. Enquanto o personagem de Sonélio Costa é              

apresentado com essa postura mais pessimista, de que os esforços não são            

suficientes, a protagonista tem uma postura otimista, reforçando a necessidade de           

continuar lutando e fazer algo contra a repressão. 

Em contraponto à narrativa incomum, a fotografia do filme é bastante simples.            

Olney São Paulo utiliza pouca movimentação de câmera, optando por acompanhar a            

movimentação dos personagens com a execução de planos mais abertos.  

 

 

 
 

Fotograma 5 - 

34 



 

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 6'33" 

 
Fotograma 6 - 

 
Fonte: Manhã cinzenta, 1968 - 6'41" 

 
Ainda assim o diretor também não faz uso de planos complexos ou muito variados              

entre si, considerando que durante a maior parte do filme o diretor alterna entre os               

planos americano, plongée e médio. Com exceção de momentos - em especial ao longo              

da cena do interrogatório - quando os personagens são mostrados em primeiro plano.             

Os planos são simples e seguem a regra de ¾ e proporção áurea, a mesma               

circunspecção existe na edição de diálogos, seguindo a regra básica da linha de             

180-Graus . 8

A trilha sonora do filme se utiliza apenas de quatro músicas que são repetidas com               

a finalidade de passar ao espectador certo tom de conectividade entre as cenas. Além              

das já citadas Semper Fidelis e a Missa Criolla de Ariel Ramirez, é utilizada mais uma                

marcha militar de John Philip chamada Washington Post March e a canção É proibido              

8 Regra dos 180 Graus ou refere-se a manutenção do posicionamento dos objetos dentro do               
enquadramento em relação aos diversos planos da cena. Em outras palavras, trata-se da definição de um                
eixo imaginário dentro do qual é mantida a visão do espectador. Essa regra é bastante usada no cinema                  
e tem como principal objetivo impedir que o espectador fique geograficamente confuso.  
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proibir de Caetano Veloso. Cabe ressaltar que o rock que ouvimos no início do filme ao                

longo da dança da protagonista não aparece nos créditos. 

Com exceção das marchas militares utilizadas de modo irônico na montagem do            

filme é possível aferir que as demais escolhas levam em consideração a fama de              

ambas as obras durante o momento de produção do filme. A apresentação icônica de É               

proibido proibir realizada no Festival Internacional da Canção foi realizada no ano de             

produção do filme. A apresentação pública da obra de Ariel Ramirez também foi             

próxima à 1968.  

Há ainda momentos onde o cineasta opta pela utilização da câmera na mão, como              

na já citada cena da leitura de Silvio e em especial as cenas das passeatas gravadas                

de forma independente pelo fotógrafo José Carlos Avelar ao longo de 1968 com uma              

câmera portátil de 16mm (JOSÉ, Ângela. 2007 p. 161). Essa cenas tem uma identidade              

distinta das demais observadas no filme, pois apresentam um maior movimento nos            

planos, juntamente com um maior uso de planos gerais. Como pode ser observado nos              

fotogramas a seguir.  

Fotograma 7 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 3'338" 

 
Fotograma 8 

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 4'55" 
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Fotograma 9 

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 4'57" 

 
Fotograma 10 

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 8'18" 

 
Nota-se que, por se tratarem de cenas captadas fora do estúdio, não há a mesma               

preocupação com o enquadramento das cenas como se observa no resto do filme. Há,              

inclusive, momentos em que não é possível ver com clareza as ações que estão              

acontecendo em cena devido ao posicionamento da câmera. 
 
 
 
 

Fotograma 11 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 3'40" 
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Fotograma 12 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 3'47" 

 
Essa essa sensação de improviso e falta de cautela com o enquadramento é             

observada também nas cenas externas em que vemos os protagonistas, como no caso             

abaixo. Vemos que os protagonistas aparecem com a cabeça cortada ou em outros             

posições que dificultam o seu reconhecimento. Cabe pensar que por serem momentos            

gravados em meio a uma manifestação a organização da equipe e posicionamento do             

cinegrafista foram prejudicados.  
Fotograma 13 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 3'56"  

 
 
 

Fotograma 14 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 3'58" 
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Fotograma 15 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 13'09" 

 
Fotograma 16 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 13'09" 

 
A estética das cenas documentais pode explicar também a escolha do diretor em             

se utilizar de planos simples nas cenas internas. Uma vez que, ao optar por mesclar               

cenas gravadas em estúdio com fontes documentais e as imagens dos protestos            

captadas por Avelar, o uso de planos complexos ou iluminação artificial geraria um             

contraste ainda maior entre os materiais. Cabe também levar em consideração o            

caráter independente do filme (SENNA, 2011 p. 11 apud PIRES, et al. 2017 p. 144),               

uma vez que o uso de mais câmeras ou o aumento no tempo das cenas encareceria a                 

produção e edição do filme. 

Inclusive, essa natureza independente é encontrada em toda a filmografia de           

Olney São Paulo. Uma vez que a totalidade de sua obra foi feita seguindo esse modelo,                

tendo o seu estilo marcado por produções de baixo orçamento.  

 
Em depoimento sobre o Olney São Paulo [...], o cineasta Orlando Senna afirma:             

“Todos os seus filmes foram realizados do jeito como realizou o primeiro, Crime na Rua:               
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com produção escassa, apoio da família e de amigos (os que tinha em quantidade)              

superação de qualquer dificuldade. Alguns mais, outros menos, todos foram uma batalha            

pessoal, um corpo-a-corpo com arma branca, um enfrentamento de vida ou morte. E em              

todos a realidade brasileira nua e crua segundo o seu ponto de vista onde a sabedoria                

arcaica do sertão e a cultura sofisticada do ocidente resultam em indignação e             

humanismo.” (ibdem)  

 

O caráter independe de Olney São Paulo deve ser destacado, uma vez que             

mesmo ao se alinhar estética e ideologicamente ao Cinema Novo, o mesmo            

distancia-se do grupo ao não fazer uso de financiamento estatal (através da            

Embrafilmes). Esse fator influenciou fortemente a forma como o diretor aborda suas            

críticas ao governo, dando espaço para os apontamentos diretos que se observa em             

Manhã Cinzenta. Contudo, também pode ser considerado uma das causas para o            

desaparecimento do diretor na história do cinema mainstream brasileiro.  

De todo modo, essa contextualização sobre o tom do filme aqui analisado serve             

como ponto de partida para análise da sequência escolhida. Trata-se do ponto de             

virada narrativa, sendo um momento de conflito direto que resulta na derrota dos             

protagonistas. É nessa ocasião que os planos do casal militante caem por terra,             

resultando em suas mortes. 

Do ponto de vista técnico, a sequência escolhida não apresenta grandes            

variações em relação com o que é observado no restante da obra. A grande diferença               

desse momento para os demais é que aqui (por tratar-se de um diálogo entre os               

personagens) o diretor faz maior uso de closes. 

É nesse momento da narrativa que é possível observar a introdução de elementos             

futuristas, que justificam a declaração do diretor de tratar-se de uma obra de ficção              

científica. Vemos aqui um cenário mais minimalista do que o observado nos outros             

ambientes do filme, juntamente com a inserção do robô.  

Dentre as mudanças visuais dessa sequência, a mais chamativa trata-se da           

vestimenta dos protagonistas, que contrasta com a usado no resto do filme. Cabe             

40 



 

refletir sobre a escolha do diretor de mudar a caracterização dos personagens de forma              

tão brusca, pensando no significado das mesmas dentro da narrativa.  
 

Fotograma 17 - 

  
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 13'00" 

 
Fotograma 18 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 11'51" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograma 19 -  
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Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 8'50" 

 
Fotograma 20 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 22'38" 

 
Imagem 3 - Reprodução da obra de Aurélio de Figueiredo e Melo, 57 x 45 cm, 1893. 

  
Fonte: Museu Histórico Nacional, RJ 
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O figurino escolhido para o personagem de Sonélio Costa carrega um simbolismo            

bastante específico. O protagonista aparece em seu julgamento trajando uma túnica           

branca que, em conjunto com a barba do personagem, faz com que ele se assemelhe a                

iconografia do Mártir Tiradentes momentos antes de ser enforcado. A semelhança entre            

o personagem de Olney São Paulo e as representações de Tiradentes demonstram a             

intenção do diretor de colocar o preso político no patamar de Mártir, assim como o               

personagem da inconfidência mineira. Essa relação entre a história de Tiradentes e a             

narrativa de Manhã Cinzenta é reforçada pela citação de trechos do Auto da Devassa              

que ocorre ao longo da cena (JOSÉ, 2007). 

A citação visual de Tiradentes em conjunto com a alusão ao martírio é um ponto a                

ser destacado. Em mais de um momento a obra cita a igreja católica, essa dinâmica é                

feita direta e indiretamente, com o da Missa Crioula como trilha sonora, com o padre               

que aparece escondido junto com os militantes na sequência final do filme e até mesmo               

ao longo julgamento, quando o policial pergunta à protagonista: “É verdade que iam             

ensinar aos seus filhos o desrespeito aos pais? E as igrejas? Tencionava invadir as              

igrejas? Incendiar os altares? Despedaçar os crucifixos?” Enquanto são mostradas em           

tela filmagens de padres e missas.  

Uma possível interpretação para a opção do diretor de incluir a igreja católica de              

forma tão marcante em sua obra é a vontade do mesmo de representar a realidade               

brasileira. Afinal, durante a década de 1960, tratava-se da religião dominante no Brasil,             

fazendo parte constante do cotidiano do país.  

Por sua vez, a personagem de Janet Chermont é chamada de “Salomé” durante o              

julgamento. Salomé trata-se de uma personagem bíblica que, graças a sua beleza,            

encanta o rei Herodes e ganha do mesmo a oportunidade de realizar pedido. A jovem               

então pede ao rei que traga a cabeça do profeta João Batista. Há certa semelhança               

entre o figurino da personagem com a iconografia de Salomé, contudo a relação entre              

as duas personagens não é clara na narrativa do filme.  
 

Imagem 4 - Reprodução da obra de Jean Benner, 118x80cm, 1899. 
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Fonte: Museu de Belas Artes de Nantes. 

 

Ainda que não passe por uma mudança no momento do interrogatório, a            

caracterização do interrogador também carrega consigo uma simbologia. O         

personagem, chamado de excelência pelos subalternos, trata-se de um homem branco           

com um bigode grande e uniformizado ao estilo fascista. Por sua vez, tanto no boné               

quanto na braçadeira do interrogador vemos uma seta estilizada que representa a            

Ordem da Concupiscência, o órgão repressor apresentado no filme.  

Cabe notar que há uma semelhança entre o estilo do uniforme com os utilizados              

pelo movimento integralista brasileira e, por sua vez, a indumentária fascista de um             

modo geral. Inclusive, a caracterização do policial faz com que ele se assemelhe à              

Plínio Salgado, líder do movimento Integralista. Essas referências demonstram a          

intenção do diretor de estabelecer uma relação entre o poder repressivo do Estado e o               

fascismo. 
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Fotograma 21 - 

  
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 15'01" 

 
Fotograma 22 -  

 
Fonte: Manhã Cinzenta, 1968 - 17'25" 

 
Por fim temos o robô, chamado de “cérebro eletrônico”, a máquina cumpre aqui a              

função de juiz. Se por um lado essa escolha do diretor permite que o mesmo               

caracterize o filme como “pura ficção”, afirmando que o interrogatório apresenta “toda            

tônica de sátira de ficção ciêntifica” (SANTOS, 2007. p. 96). Como aponta Maria David              

Santos, a máquina com a sua rigidez e ignorância pode ser encarada como analogia ao               

funcionário da ditadura (ibidem. p. 121). Por sua vez, Irene Machado lê a presença do               

robô em cena como a personificação do discurso da guerra fria (p. 671).  

Dessa forma é possível supor que a figura do robô funciona, ao mesmo tempo,              

como uma tentativa de alívio cômico para o filme e também uma representação dos              

mecanismos de repressão. A máquina representa a forma como o estado constrói a             

seus instrumentos de repressão, através da unificação de informações, quebra de           

privacidade dos elementos considerados perigosos e suposta imparcialidade. É         

possível considerar até mesmo que o robô representa o próprio Sistema Nacional de             

Informações, criado em 1964 com o intuito de investigar os indivíduos contrários ao             
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regime militar. O órgão também era responsável pela manutenção das relações           

internacionais pertinentes da ditadura, com os contatos com a CIA e demais países             

envolvidos da operação condor.  

Há ainda uma terceira interpretação para o papel desse personagem icônico do            

filme, que leva em consideração a capacidade da máquina de realizar um julgamento             

de valor sobre a ação dos protagonistas - como, por exemplo, os dois momentos em               

que os chama de pervertidos. Partindo disso, foi criada a interpretação de que o robô               

representaria também a parcela da classe média que apoiou o golpe militar.  

 
[...] ela [a maquina] pode ser mais que alegoria do estado autoritário, mas também              

da parcela da população despolitizada, representada pela classe média, que          

silenciara-se contra o golpe, fechara os olhos para o massacre e a tortura de jovens,               

tapando os ouvidos para o que se passava no país, naqueles momentos, e mais,              

daqueles que, em nome da “Ordem da Concupiscência”, assumiram a ideologia           

maniqueísta da Guerra Fria pelo medo de que o Brasil virasse uma nova Cuba, sendo               

contra aos que classificavam de subversivos. (PIRES, et al. 2017. p. 150) 

 

O interrogatório trata-se também do momento em que ocorrem as falas mais            

longas do policial. Consequentemente, é nesse momento que se torna possível           

apreender os argumentos dos agentes de repressão para a prisão dos protagonistas.            

Há um trecho que pode ser interpretado como uma descrição do julgamento pela visão              

da autoridade policial, onde são ditas as palavras.  

 
“Isso é um julgamento de cores. O inquerimento do verde, o processo do amarelo, a               

apelação do lilás, a prorrogação do azul e sobretudo, acima de tudo, a condenação              

perpétua e irrecorrível do vermelho. O matiz da guerra”  

 

Cabe ressaltar que, com exceção do lilás, as cores citadas compõem a bandeira do              

Brasil. Em nossa visão, representa uma clara ligação entre o país supostamente fictício             

do curta metragem e a situação histórico-social do Brasil. Mas o que chama bastante              
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atenção é a afirmação final da fala, quando é dito “sobretudo, acima de tudo, a               

condenação perpétua e irrecorrível do vermelho”.  

Ainda hoje a cor vermelha é diretamente associada aos movimentos de esquerda,            

levando em conta a sua utilização na iconografia dos movimentos Comunista e            

Anarquista, o que leva à formulação da expressão “perigo vermelho” corrente naquele            

contexto de Guerra Fria. Sendo assim, ao levar em consideração o contexto geral da              

obra, a condenação a qual o personagem se refere está relacionada a essa ideologia              

política.  

O segundo diálogo chave é mais direto. Durante o interrogatório a protagonista é             

questionada sobre as suas motivações e afirma que acredita em uma transformação de             

pensamento por parte do povo. O policial responde esta afirmação dizendo: “O povo             

não sabe pensar. O povo jamais soube pensar. Nós é quem conduziremos o povo.”              

Essa escolha de diálogo permite ao espectador que interprete o modo como Olney São              

Paulo via a repressão e a ditadura militar. Para ele o regime tinha dois objetivos claros:                

O de conter e guiar a população, considerada incapaz de decidir sobre o próprio              

destino, e combater a esquerda.  

Há ainda uma outra possibilidade de interpretação para esse trecho de diálogo. É             

possível pensar nessa fala como uma demonstração da decepção de certos setores de             

esquerda com a população. Com o sucesso do golpe surge constatação que o “povo”              

por si só não foi capaz de se organizar ou criar consciência política. 

Em seguida observa-se um escalonamento das tensões entre os personagens. A           

montagem fica cada vez mais rápida enquanto o agente questiona a réu, ao mesmo              

tempo que a aborda com perguntas impossíveis de serem respondidas, pois ela é             

questionada sobre objetivos e compromissos não compatíveis com as reais intenções           

do grupo político. Ao final os protagonistas são condenados à pena surrealista de 12              

milênios e levados à execução. 
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CONCLUSÃO 

 

Manhã Cinzenta trata-se de uma representação precisa do que foi o Brasil durante             

a Ditadura Militar, em especial entre os anos de 1964 e 1968. Ainda que restrita ao                

recorte de uma classe média politicamente engajada, a obra não deixa de retratar parte              

fundamental da realidade brasileira durante o período. Destaca-se a escolha de Olney            

São Paulo em colocar dois estudantes como protagonistas de sua história. Isso por que              

o Movimento Estudantil foi um dos protagonistas da luta e resistência contra o             

autoritarismo. Tamanho era o poder político desse grupo que a sua atuação legal foi              

encerrada antes mesmo do AI-5 passar a vigorar (ANTUNES e RIDENTI, 2007. p. 82). 

Tamanha foi a força dessa representação de Olney que o filme foi utilizado             

diretamente de uma ação contra o regime, tendo sido exibido no avião sequestrado pelo              

MR-8. A existência de uma cópia do filme nesse contexto fez com ele fosse utilizado               

como prova incriminatória pela repressão, situação que não era usual até aquele            

momento.  

Ao contar a história do ponto de vista dos estudantes, é possível afirmar também              

que o diretor cumpre com a sua intenção de criar um registro sobre a juventude da                

década de 1960. Como destaca Marcos Napolitano, ao longo da década de 1960 surge              

no Brasil e no mundo uma nova concepção de juventude, mais intelectual e engajada              

politicamente. E é justamente essa realidade que o filme se ocupa em apresentar, ao              

mesmo tempo que ilustra o momento de crise vivido por esse grupo, dando destaque à               

resistência política para a qual a sua atuação foi de fundamental importância. Dessa             

forma, ainda que com limitações em seu recorte, a obra serve como testemunho válido              

do momento histórico na qual foi produzida. 

Contudo, não é possível esquecer que o valor histórico contido em Manhã            

Cinzenta atua simultaneamente em dois níveis distintos. Dado o fato de que o filme faz               

uso constante de fontes primárias. A montagem do filme intercala sequências filmadas            

pela produção com trechos de programas de televisão e até mesmo colagens de jornais              

de época. Dessa forma, o filme não apenas trás representações narrativas sobre a             
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Ditadura Militar, mas também apresenta ao espectador materiais de época que           

colaboram com a contextualização da obra.  

Também é impossível ignorar o vasto uso de imagens documentais captadas           

durantes os protestos cariocas. Além de tratarem-se de mais uma forma de registro             

histórico que Olney São Paulo acrescentou em sua obra, as imagens de José Carlos              

Avelar são responsáveis por dar o tom e a ambientação do filme. Intercaladas às cenas               

de estúdio, as cenas documentais possibilitam ao espectador um melhor entendimento           

do momento de crise e violência política que o Brasil enfrentava. 

O caráter independente de Manhã Cinzenta é observado de modo geral na            

construção estilística da obra. O diretor fez uso de planos e iluminação simples, poucas              

locações e um elenco formado por atores amadores. É possível supor até mesmo que o               

uso de imagens documentais, e demais gravações realizadas nas passeatas, levou em            

consideração o barateamento da gravação de trechos do filme. Contudo, esse fator não             

desvaloriza a produção, uma vez que contribui diretamente com a construção da            

Estética da Fome. Tal fator é apontado por Dinameira Rios como uma ato político e               

estético que facilita o entendimento do espectador da mensagem passada pelo           

cineasta. (2012, p. 213) 

Cabe citar também a correlação construída pelo diretor entre o regime ditatorial e             

o fascismo. Essa associação é apresentada não apenas pelo texto desses           

personagens, mas também pela sua construção estética, uma vez que seu figurino é             

bastante semelhante ao uniforme integralista, por exemplo. Isto acrescenta mais uma           

camada à complexidade da crítica de Olney São Paulo a respeito do Regime Ditatorial.  

Outro fator de grande importância é a perspectiva pessimista que Olney São             

Paulo deu ao seu filme. Ao longo da história vemos o protagonista desacreditar do              

potencial de mudança de sua luta. Cabe pensar que por tratar-se de uma registro de               

época, esse tom negativo reflete a visão que diretor tinha sobre a realidade que estava               

vivendo. Pessimismo este que pode ser observado também em outros produções           

fílmicas do período, como os já citados Terra em Transe e O bandido da Luz Vermelha.                
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Ambos os filmes refletem sobre o sentimento de derrota política enfrentado pela            

esquerda brasileira, em conjunto com fiasco do projeto de modernização do país. 

Cabe destacar, também, o uso da estética futurista na obra, representada através            

do Cérebro Eletrônico, como uma forma de vigilância onisciente. Dessa forma, o diretor             

constrói uma metáfora surrealista a respeito da tortura e da vigilância dos regimes             

totalitários, algo que pode ser observado em filmes como Metrópolis (Fritz Lang, 1927).             

Sendo assim, é possível reconhecer em Manhã Cinzenta não apenas um diálogo com a              

cinematografia brasileira, mas mundial. 

Dessa forma, é necessário reconhecer que Manhã Cinzenta é um representante           

do seu tempo. A construção narrativa da obra, suas escolhas estéticas, as imagens             

documentais e todos os outros aspectos do filme são resultado de um contexto             

específico da história brasileira. Tanto o Cinema Novo, quanto a própria Ditadura Militar             

são fatores fundamentais para o surgimento desse filme, fazendo com que ele seja de              

grande valor para a interpretação do período e a sua produção cinematográfica. 
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