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Resumo 

 

 

Lance Maior, o primeiro longa metragem de Sylvio Back, foi filmado em 1968 na Curitiba que 
passava pelo processo de modernização. Ao contar a história de um triângulo amoroso, Back 
utiliza as personagens femininas para mostrar uma cidade com grandes contradições. O objetivo, 
nesta pesquisa, é compreender aspectos da representação da mulher no filme, de que modo as 
personagens trazem referências do período em que o filme foi produzido, e como se relacionam 
com diferentes facetas de uma mesma cidade. Desenvolve-se, assim, um estudo sobre as 
representações da mulher, considerando que o filme foi produzido por três homens: Sylvio Back 
e os co-roteiristas Nelson Padrella e Milton Volpini. Confrontando o filme com reportagens 
publicadas em revistas e jornais na época, busca-se refletir sobre como os autores levaram as 
questões de seu tempo para dentro de Lance Maior. A partir desse exercício de análise de várias 
fontes, o objetivo foi compreender a representação da mulher em Lance Maior, numa pesquisa 
que se situa na relação entre história e cinema. 

 

 

Palavras-Chave: Lance Maior, Sylvio Back, mulher, Curitiba. 
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Introdução 

 

O filme Lance Maior (1968), primeiro longa-metragem de Sylvio Back1, será a principal 

fonte utilizada na pesquisa e o tema central será a representação feminina criada pelo cineasta, 

especialmente a partir das personagens Cristina e Neusa e seus contextos, mas também pela 

relação que ambas estabelecem com Mário, o estudante de Direito. Pretende-se fazer uma análise 

que possibilite uma compreensão sobre a mulher representada por Back. Portanto o recorte 

histórico será o contexto curitibano, brasileiro e mundial no ano de 1968, levando em 

consideração a presença feminina em meio ao período. Cristina, Neusa e Mário são os 

protagonistas de Lance Maior, e durante a trama vivem em busca de relações amorosas e 

ascensão social.  

As duas mulheres são apresentadas ao espectador por primeiro, logo nos minutos iniciais 

do filme, ainda antes da apresentação dos letreiros. Cristina é uma moça de família abastada que 

estuda na Universidade. Ela é apresentada ao espectador logo na primeira sequência do filme ao 

som de rock e de forma muito “solta”. Ela corre por um gramado, dança, fala ao telefone, nos é 

mostrada de forma “leve” como alguém que parece estar de bem como a vida. Na sequência que 

é mostrada logo a seguir, Neusa aparece sozinha em um parque esperando seu noivo, andando 

por entre as árvores segurando uma flor na mão, parecendo estar apaixonada, com um olhar 

distante, aguarda a chegada de seu pretendente, enquanto ouvimos uma música melancólica. 

 Logo em seguida se inicia a apresentação de Mário, por meio de fotografias de família. 

Em voz off o pai de Mário faz todo um discurso sobre a necessidade do filho estudar e ter um 

carreira bem sucedida e também ter um bom casamento, porque, segundo ele “anel no dedo é o 

que vale”. Após esse trecho, quando os letreiros começam a aparecer na tela, Curitiba é mostrada 

ao espectador. A câmera “passeia” por praças e prédios da cidade, dando a sensação do 

espectador estar pelas ruas da cidade, aproximando o mesmo do espaço da localização. 

 Apresentados os personagens principais a trama se inicia, revelando, aos poucos, um jogo 

de interesses por parte dos três protagonistas. Ainda no início do filme, Mário estabelece um 
                                                           
1
 Sylvio Back nasceu na cidade de Blumenau no estado de Santa Catarina, filho de mãe alemã e pai húngaro, viveu 

em Florianópolis depois mudou-se para Antonina e Paranaguá onde começou a surgir sua paixão pelo cinema. Em 
1957 veio para Curitiba, cidade na qual começou sua carreira no cinema. Tornou-se um dos mais premiados 
cineastas brasileiros, com diversas participações em festivais nacionais e internacionais. 
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namoro com Neusa e, pouco tempo depois, também com Cristina. Pode-se dizer que Mário e 

Neusa, ambos de origem mais humilde, possuem os mesmos interesses, pois estão em busca de 

ascensão social, custe ela o que custar, nem que para isso seja necessário um casamento por 

conveniências. Já Cristina, uma moça de classe social mais alta, parece entrar na relação com 

Mário por “brincadeira”, por diversão, um “passatempo”. 

 Durante o desenrolar do filme, Mário mostra o tempo todo suas intenções com cada umas 

das personagens. Neusa ele deseja como “objeto”, quer se aproveitar dela, já com Cristina ele 

tem pretensão de casar, porém, em momento algum ele demonstra sentimento por ela. Com 

ambas, ele apenas tem interesses, seja ele sexual ou financeiro. 

 Neusa, no início do filme se encontra com o noivo Rogério, que pertence à sua classe 

social. Mas na primeira oportunidade em que vê a chance de um casamento melhor, ela o deixa 

para tentar a sorte com Mário. Ela termina com seus planos frustrados, uma vez que, com o 

desenrolar dos fatos, ela percebe as verdadeiras intenções de Mário, e acaba por fim, ao que 

parece, voltando com o noivo. Já Mário, após idas e vindas nos encontros alternados com as duas 

moças, em sua cena final está em um Boliche com um amigo e duas prostitutas. Todos estão 

bêbados e ao que parece Mário termina sem nenhuma das duas moças, tendo, portanto, assim 

como Neusa, seus planos frustrados. O filme como um todo deixa diversas coisas em aberto, 

principalmente o desfecho dos personagens. 

 Ao analisar Lance Maior, a problemática proposta nesta monografia, é compreender e 

refletir sobre a forma como a mulher foi representada. Não pode-se dizer que o filme possui 

apenas uma protagonista feminina, porque as duas são mostradas com a mesma relevância, o 

cineasta optou por colocar duas personagens com valores distintos com a mesma importância 

dentro da narrativa de Lance Maior. Levando em consideração o período em que o filme foi 

produzido e o fato de estar representando, na diegese, esse seu próprio tempo de produção, 

marcado por grandes conquistas femininas, buscou-se refletir sobre a forma como elas foram 

retratadas por três roteiristas homens: o diretor Sylvio Back, e seus colegas Nelson Padrella e 

Oscar Milton Volpini2. 

                                                           
2
 “OSCAR MILTON VOLPINI, jornalista, contista e roteirista. Natural de Caxias do Sul (RS), está radicado em Curitiba 

(PR) desde 1958. Repórter policial, trabalhou nos jornais O Dia, Diária do Paraná e o Estado do Paraná. Foi 
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A presente pesquisa articula cinema e história, tendo como principio que o filme pode 

trazer indícios sobre questões sociais, morais e históricas do seu tempo de idealização e 

produção. Segundo Marcos Napolitano uma produção fílmica é carregada “não apenas das 

motivações ideológicas dos seus realizadores, mas também de outras representações e 

imaginários que vão além das intenções de autorias, traduzindo valores e problemas coetâneos à 

sua produção”3.  

Ramos coloca a preocupação entre os historiadores com as produções cinematográficas, 

tendo em vista que ao longo século XX, o cinema passou a ser um dos mais importantes meios 

de entretenimento de massa. O autor coloca ainda que o material audiovisual (cinema e 

televisão) incorporou-se na nossa vida cotidiana, sendo fonte de informação e divertimento. Com 

a expansão da “cultura audiovisual”, o autor diz que a produção historiográfica fílmica deu-se de 

forma lenta, por vários motivos, e aponta como principal “à questão teórico-metodológica”. 

Ramos explica que dentro da relação História-Cinema, um dos aspectos que é mais 

debatido é a questão do filme ser entendido como documento histórico. “Do ponto de vista 

teórico-metodológico, esta abordagem encontrou pelo menos duas maneiras de se expressar. A 

primeira, possuindo inspiração “positivista”, acaba por valorizar os filmes de “atualidade”, os 

cinejornais e os documentários no âmbito do trabalho do historiador, deixando em segundo plano 

as manifestações ficcionais. A segunda, em parte contrapondo-se àquela, gira em torno das 

possibilidades de ampliação do rendimento da relação História-Cinema e tendem a valorizar 

também os filmes de ficção.”4 Partindo da segunda perspectiva colocada por Ramos, ele cita o 

autor M. Ferro, que demonstra que o filme ficcional pode ser pensado enquanto documento 

histórico, portando como fonte para a produção do saber historiográfico. “Com efeito, segundo 

                                                                                                                                                                                           
igualmente editor da revista Panorama e o redator da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Paraná (...) 
NELSON PADRELLA, jornalista, escritor, roteirista e artista plástico. Nasceu no Rio de Janeiro, radicando-se em 
Curitiba nos anos 50. Milita na imprensa paranaense, unindo crônicas com charges de humos. Trabalhou como 
publicitário antes de ingressas no serviço público nos anos 70. Em 1967, vê despertar sua vocação de pintor, tendo 
angariado, desde então, inúmeros prêmios e feito exposições tanto no Brasil como no exterior”. In. BACK, Sylvio. 
Lance Maior, Argumento e roteiro Sylvio Back, Oscar Milton Volpini e Nelson Padrella. Editora: Imago, 2008, p. 
164. 
3
 NAPOLITANO, Marcos. A escrita fílmica da história e a monumentalização do passado: uma análise comparada de 

Amistad e Danton, p.65. In: História e cinema. Dimensões históricas do audiovisual, 2ª Edição. Disponível em 
http://books.google.com.br/books?id=P4Ba7yu_kTcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q&f=false. 
4
 RAMOS, Alcides Freire. Canibalismo dos Fracos. Cinema e História do Brasil. Ed. Edusc, São Paulo, 2001, p. 17. 



 8 

ele, os filmes ficcionais, contrariando a historiografia comprometida com os poderosos, podem 

produzir uma contra-análise da sociedade. 5 

Outro autor citado por Ramos é Lagny, que faz referência também a Ferro e cita ainda 

Pierre Sorlin. Segundo Lagny, Sorlin coloca que o filme não traz consigo uma mensagem que 

seja passada ao espectador de forma explicita. “Trata-se, na verdade, de significação no sentido 

lingüístico, um principio de coerência que organiza os elementos que constituem o filme; nas 

palavras do autor: “definir não o que o filme pretende dizer, mas o que ele diz e como o diz”6 

Durante a realização da monografia, pretende-se compreender as representações da figura 

feminina levando-se em consideração o cinema enquanto meio de comunicação. Como acima 

apontado, Sorlin coloca que o filme não traz consigo uma mensagem explicita, a partir desta 

perspectiva, ao analisar os discursos criados por Back a intenção é buscar através do “que ele diz 

e como o diz”, para compreender de forma mais ampla como foram representadas as 

personagens de Cristina e Neusa. 

A partir da escolha da fonte e da problemática, levando-se em consideração o objeto da 

pesquisa - o filme Lance Maior -, e a pretensão de trabalhar com questões relacionadas à 

representação feminina, portanto, será necessária discussões teóricas sobre gênero. Para tanto, 

tomo como referência principal a autora Joan Scott. 

Segundo Joan Scott as abordagens femininas realizadas por historiadores podem ser 

divididas em duas distintas categorias de uso, sendo a primeira descritiva, que não explica e 

também não atribui uma causalidade, e já o “segundo uso é de ordem causal e teoriza sobre a 

natureza dos fenômenos e das realidades, buscando compreender como e porque eles tomam as 

formas que têm”. 7 

                                                           
5
 Idem, ibidem, p. 24. 

6 SORLIN, P. La storia Nei film: interpretazione del passato. Firenze: La Nuova Italia, 1984. p. 31. In: RAMOS, Alcides 
Freire. Canibalismo dos Fracos. Cinema e História do Brasil. Ed. Edusc, São Paulo, 2001, p. 31. 

7
 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, 20 (2): 71-99, 

julho/dezembro. 1995, p. 75. 
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Tendo como base a segunda categoria apontada por Scott, pretende-se ao longo do 

desenvolvimento da monografia analisar os fenômenos da realidade ali representada, e que traz 

elementos do seu contexto de produção, para entender como o cineasta construiu as personagens 

centrais do filme. Será levado em consideração a contextualização do período, não apenas 

curitibano e brasileiro, mas pensando em dimensões mundiais, tendo em vista que o ano de 1968 

foi marcado por diversos protestos, tendo a mulher desempenhado papel de grande importância. 

Segundo Scott a consolidação da chamada por ela de nova história, que incluía a mulher, 

dependia da forma como o gênero iria ser desenvolvido enquanto uma categoria de análise. “O 

interesse pelas categorias de classe, de raça e de gênero assinalava, em primeiro lugar, o 

envolvimento do pesquisador com uma análise do sentido e da narrativa dos oprimidos e uma 

análise do sentido e da natureza de sua opressão e, em segundo lugar, uma compreensão de que 

as desigualdades de poder estão organizadas ao longo de, no mínimo, três eixos.” 8 

Joan Scott coloca também que embora a litania “classe, raça e gênero” possam sugerir 

“uma paridade”, eles não possuem equivalência. Dentro do tema proposto para a monografia irá 

ser trabalhado com gênero e classe. Primeiramente com o gênero de modo a identificar as 

representações utilizadas por Sylvio Back. Em um segundo momento a classe será utilizada para 

compreender as distinções feitas entre as personagens.  

Scott aponta que quando se pensa em classe, trabalha-se com uma série de definições, 

como por exemplo a marxista, que implica na “ideia de causalidade econômica”. E já quando 

pensamos em gênero a autora aponta que “não existe nenhuma clareza ou coerência” - como na 

definição de classe- “para a categoria de raça ou para a de gênero. No caso do gênero, seu uso 

implicou uma ampla gama tanto de posições teóricas quanto de simples referências descritivas às 

relações entre os sexos.” 9 

Segundo Scott foi no final do século XX que a preocupação teórica como gênero passou 

a emergir. “A história do pensamento feminista é uma história da recusa da construção 

hierárquica da relação entre masculino e feminino, em seus contextos específicos, e uma 

tentativa para reverter ou deslocar suas operações. Os historiadores feministas estão agora bem 
                                                           
8 Idem. Ibidem, p. 73. 
9
 Idem, ibidem, p. 73. 
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posicionados para teorizar suas práticas e para desenvolver o gênero como uma categoria 

analítica.” 10 

Joan Scott aponta que a utilização do termo “gênero” passou a ser utilizado como parte 

da tentativa das feministas contemporâneas 

para reivindicar um certo terreno de definição, para sublinhar a incapacidade das 
teorias existentes para explicar as persistentes desigualdades entre as mulheres e os 
homens. É, na minha opinião, significativo que o uso da palavra “gênero” tenha 
emergido num momento de grande efervescência epistemológica que toma a forma, em 
certos casos, da mudança de um paradigma cientifico para uma paradigma literário...

11 

Scott aponta ainda a importância de se compreender como aconteceu para pensar no 

porquê. Nesta monografia, serão apontados alguns processos mundiais que antecederam o ano de 

1968 para buscar entender como Back pensou e idealizou suas personagens. Através do lugar da 

mulher na vida social curitibana, pretende-se compreender o significado das suas atitudes e do 

seu lugar na vida e na interação social. 

 Os personagens de Lance Maior viviam a cidade de Curitiba que passava por um amplo 

processo de modernização. Nesse sentido é interessante pensar no conceito da modernidade, que 

abrange muitas ideias. A modernidade é um tipo de experiência inevitável para as pessoas do 

mundo contemporâneo. Após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, principalmente, a 

sociedade assistiu a transformações que mexeram radicalmente com as sólidas estruturas 

constituídas até então. Tudo mudou. Para Marshall Berman, “ser moderno é encontrar-se em um 

ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação 

das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que 

sabemos, tudo o que somos.”12  

De acordo com Zygmunt Bauman, o que mudou, foi a modernidade sólida que deu lugar 

à modernidade líquida. A primeira seria justamente a que compreende um conjunto estável de 

valores e modos de vida. Já na segunda, tudo é efêmero, as relações humanas não são mais 

concretas e a vida em conjunto, familiar, de grupos de amigos, perde a consistência e a 

estabilidade. Essa discussão parece que, de algum modo, já está presente em Marx, quando 

                                                           
10

 Idem, ibidem, p. 84. 
11 Idem, ibidem, p. 85. 
12

 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar – A aventura da modernidade, Companhia das Letras, p. 
25. 
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Berman aponta para o éter das revoluções modernas que desmancha tudo o que é sólido. Nessa 

nova sociedade, as pessoas vão, aos poucos, se transformando em mais um produto, um objeto, 

que assim que perder sua utilidade será descartado. Não há uma valorização do ser humano, mas, 

pelo contrário, um desprezo pela vida. A lógica capitalista predomina, ensinando, desde cedo, 

que o que é velho não serve mais, mas o “moderno” é necessário para satisfazer aos desejos de 

todos. Diante disso, o próprio indivíduo se transforma num produto vendido a quem pagar 

melhor. 13 

 Com o advento da modernidade, as pessoas se sentem cada vez mais perdidas, pois 

“todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de antiguidade e veneráveis preconceitos e 

opiniões, foram banidas; todas as novas relações se tornam antiquadas antes que cheguem a se 

ossificar. Tudo o que é sólido desmancha no ar (...), e os homens finalmente são levados a 

enfrentar (...) as verdadeiras condições de suas vidas (...)” .14 

As pessoas percebem que estão vivendo um período diferente e sentem-se como as 

primeiras e talvez as últimas a passar por isso. Nesse momento, difunde-se, cada vez mais, a 

idéia de prazer imediato. Já que tudo é efêmero, deve-se aproveitar o momento, sem pensar no 

futuro. Assim, além de estarem num mundo de cobranças fortíssimas, as pessoas se vêem neste 

mundo que está em evolução e expansão. Ninguém tem tempo para refletir sobre o seu lugar, 

pois precisa se ajustar constantemente ao que é colocado pronto e normativo diante de si.  

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: grandes 
descobertas nas ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do universo e do 
lugar que ocupamos nele; (...) descomunal explosão demográfica, que penaliza milhões 
de pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-as através do mundo em 
direção a novas vidas; rápido e, muitas vezes, catastrófico crescimento urbano; (...) 
Estados cada vez mais poderosos, burocraticamente estruturados e geridos (...); um 
mercado capitalista mundial, drasticamente flutuante, em permanente expansão.15  
 

A modernidade é uma experiência carregada de ambigüidades, pois traz consigo a 

segurança e o perigo, a mudança e o risco. O século XX pode mostrar isso por si só, onde as 

pessoas conviveram com as estrondosas revoluções tecnológicas contrastando com a fome, a 

miséria, o analfabetismo. Essa experiência moderna não está congelada no passado, mas ainda é 

vivida por todos no presente, diariamente. E era a experiência pela qual passavam, também, os 

personagens de Lance Maior na Curitiba dos anos 1960. 

                                                           
13

 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
14

 BERMAN, Marshall, Op. Cit., p.20. 
15

  I Idem ibidem p. 16. 
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 Curitiba em 1968, passava por um amplo processo de modernização, e para compreender 

esse processo no caso especifico de Curitiba, utilizo como referências principais a tese de 

doutorado de Dennison de Oliveira, que trata do processo de urbanização de Curitiba naquele 

momento, bem como o livro de Antonio Cesar de Almeida Santos, que traça a história urbana de 

Curitiba entre 1930-1990 por meio de depoimentos. 

A partir de então, a presente pesquisa foi dividida em três capítulos, sendo que no 

primeiro, de início procura-se compreender a modernidade mostrada no filme por meio da 

personagem Cristina, que nasceu em uma família abastada e é mostrada como moderna. Em um 

segundo momento busca-se analisar o significado de Mário no filme em relação às personagens 

femininas, ele que é o moço do interior que busca a cidade grande para ter ascensão social e que 

passa a viver no centro dessa cidade que se moderniza. 

No segundo capítulo, por meio da análise da personagem Neusa e seu contexto de vida, 

busca-se refletir a forma que a mulher do subúrbio de Curitiba foi representada. Como é sua 

relação como a cidade e como, por meio dela, Back mostra uma cidade que se contradiz. 

No terceiro e último capítulo, confrontando a reflexão sobre o filme com depoimentos 

dos autores, matérias de jornais e revistas, levando em consideração que o filme foi produzido 

por três homens, discute-se sobre como a mulher foi representada através de uma visão 

masculina, bem como sua relação com a sociedade representada no filme. Num segundo 

momento, busca-se entender a posição da mídia sobre o filme – a forma como foi explorada a 

imagem feminina na publicidade e nos comentários sobre o filme.  

Capítulo 1 - Cristina, mulher moderna na Curitiba que se moderniza 

 

Sequência VII – Cristina à direção de um automóvel e Mário ao lado, a câmera parece estar 
dentro do automóvel, vezes ao lado de Mário, vezes ao lado de Cristina ou atrás dos mesmos: 

“...Cristina: - Onde é que eu deixo você? Você está estudando o quê? 

Mário: O passeio já terminou? Direito. Me formo este ano. 

Cristina: Vou guardar o carro. Papai vai precisar. Falo com você amanhã? 

Mário: Onde é que você vai à noite? 
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Cristina: Vamos estabelecer um namoro moderno, tá? 

Mário: Como vem a ser isso? 

Cristina: Tenho um bingo. É chato, mas a turma toda vai estar lá. Total liberdade de ação. 

Mário: Gostaria de conhecer sua turma. 

Cristina: Eu queria levar você, mas vai ser na casa da Glorinha, ela é uma chata. Fica pra outra 
vez, tá? Promete que não vai ficar tristinho? 

Mário: Não prometo nada. Vou sentir saudade sua.”16 

 

Imagens 1, 2 e 3: Sequência VII – Cristina à direção do carro e Mário encontra-se ao lado (é possível ver outros 
automóveis pelas ruas de Curitiba). 

As falas e as imagens acima fazem parte da segunda sequência em que Mário e Cristina 

aparecem juntos no filme, a primeira vez em que eles aparecem conversando17. Neste trecho 

acima, especialmente pelo diálogo, nota-se que eles estabeleceram um relacionamento no qual 

ainda estão construindo as “regras”. O motivo de iniciar este primeiro capítulo com esta cena é, 

principalmente, a postura aparentemente superior de Cristina, em um filme que foi produzido em 

1968 e que representa o seu próprio tempo. O dialogo entre eles, permite também compreender o 

perfil dos personagens, pois Mário diz que estuda Direito, portanto, eles são jovens 

universitários. Quanto às imagens, a câmera está no interior do carro e ora focaliza em primeiro 

plano o rosto de Mário (que olha de canto de olho para Cristina no volante); ora focaliza Cristina, 

muito segura de si e com o olhar sempre à frente; ora enquadra o casal a partir do banco traseiro 

do carro, quando então se vê a paisagem urbana e a larga avenida pela qual eles transitam. 

                                                           
16

 BACK, Sylvio. Lance Maior, Argumento e roteiro Sylvio Back, Oscar Milton Volpini e Nelson Padrella. Editora: 

Imago, 2008.  

17
 Na primeira sequência em que contracenam, Mário está com uns amigos em frente a um comércio (parece ser 

no centro da cidade) e admira Cristina passando, mas tudo indica que eles ainda não haviam se conhecido 
pessoalmente. 
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É interessante destacar que Cristina está dirigindo o carro e conversa. Para a época uma 

mulher dirigindo é algo moderno, ela dirige também o rumo da conversa e do relacionamento 

que se inicia. A personagem de Cristina é colocada como moderna em todo o discurso, e o fato 

dela estar dirigindo é relevante, porque nos mostra uma posição diferente da mulher na 

sociedade, esses são fatores que tem relação com todo o período vivido mundialmente referente 

às conquistas feministas. Nos últimos dois séculos as mulheres vêm lutando e conquistando 

melhores condições e se transformaram em agentes transformadores da sociedade. 

Zuenir Ventura ao falar sobre as novas posturas da mulher da década de 60 no Brasil, 

aponta “a disposição dessas jovens mulheres era, pelo menos, não repetir o erro de suas mães. 

Elas não queriam ser tão infelizes quanto julgavam ter sido a geração anterior”.18  

A busca por emancipação feminina, vem muito antes da década de 60, Alttiman e Costa 

colocam que em meados do século XX, a mulher ingressou de forma significativa no mercado de 

trabalho, passando a colaborar com o sustento da família, em conseqüência sofria com as longas 

jornadas de trabalho. A partir de então, intensificou-se as lutas por melhorias e igualdades. As 

autoras colocam que segundo Marx e Engels,  

haveria uma relação fundamental entra a dominação de classe e a dominação de 
gênero, no âmbito da família, de forma que a superação de ambas só poderia ocorrer a 
partir da profunda e radical transformação social...19 

Até então a mulher era colocada apenas como um objeto numa sociedade 

predominantemente masculina, ela não tinha direito de escolha, direito de expor seus 

pensamentos e opiniões. Começaram a surgir então movimentos feministas pela emancipação da 

mulher, que foram se intensificando com o passar dos anos e algumas datas e acontecimentos são 

fundamentais ao longo das conquistas feministas como, por exemplo, em 1910 no Brasil foi 

fundado o Partido Republicano Feminino pela professora Deolinda Daltro; a mesma também 

liderou em 1917 uma passeata para extensão do voto para as mulheres; em 1932 no governo de 

                                                           
18

 VENTURA, Zuernir. 1968 o ano que não terminou. São Paulo, Editora: Planeta do Brasil, 2008, P. 34 
19 COSTA, Simone de Góes e ALTTIMAN, Cristina Navarro. Revolução Feminina: as conquistas da mulher do século 
XX, Jandira, 2009, trabalho apresentado ao curso de Administração de Empresa da Faculdade Eça de Queiroz, p 17-
18. No final do século XIX vários Congressos tentavam regulamentar ou acabar com a força de trabalho feminina, 
como por exemplo, o Congresso Sindical que ocorreu em 1877 na Inglaterra, o qual “aprovou uma revolução que o 
homem deveria sustentar sua parceira ...Porém, em 1891, o partido Alemão finalmente aceitou os direitos 
feministas e filiaram-se aos partidos com alguma limitações” p. 20-21. 
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Getúlio Vargas com novo Código Eleitoral foi finalmente garantido o direito de votar às 

mulheres e 1951 a OIT – Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção de Igual 

de Remuneração entre o trabalho da mulher e homem que exerciam a mesma função. 20 

Vale ressaltar, que acima foram colocadas apenas algumas datas importantes para a busca 

da mulher por autonomia, conquista de espaço e emancipação. Aconteceram mundialmente 

diversas manifestação e conquistas. Ventura aponta diversos tipos de mulheres com posturas 

diferentes na década de 60, mais especificamente em 1967-1968, como os casais com 

relacionamento aberto, moças que perdem a virgindade antes do casamento, a grande quantidade 

de separações após o Reveillon do 67 que o autor detalha em seu livro. 

Compreender esse cenário brasileiro e mundial é fundamental para compreender o lugar e 

papel da mulher na sociedade demonstrada em Lance Maior. O pequeno contexto apresentado 

até aqui, é essencial para a compreensão da mulher da década de 60 no Brasil e também no 

mundo. Cristina demonstra estar engajada nessa emancipação da mulher, ela dirige, expõe sua 

opinião para Mário, quer um relacionamento “aberto” e também, noutra cena mais para o final 

do filme, quando conversa abertamente com a família sobre Mário e relacionamento amoroso, 

enquanto tomam café.  

                                                           
20

  Idem ibidem, p. 23-27. 
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Imagens 4, 5, 6 e 7: Sequência XXXVII – Cristina, Odeta, Doutor Armando e Dona Iná conversam na mesa. 

Nesta cena, é interessante notar a forma como Cristina fala de Mário, ela utiliza a 

seguinte frase: “não é pelo fato dele não ser da nossa classe”. Isso torna evidente que ela não 

estava levando ele a sério, não passava apenas de um passatempo. A partir dessa cena é 

interessante analisar também a relação de Cristina com o pai, pois a conversa é aberta e ele fala 

sobre outros relacionamento da filha. 

Cristina é uma personagem coerente com as questões que envolvem a emancipação das 

mulheres no tempo de produção do filme (anos 1960), ela vive a capital que passa por amplo 

processo de modernização. 

 A mulher da atualidade não se parece em nada com a mulher do passado. Ela passou a 
conduzir suas ações e se tornou multifuncional, bem resolvida primam por liberdade e 
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melhores condições de vida, sem deixar de lado sua feminilidade espontaneidade e 
criatividade. 21 

Além disso, por meio do trecho acima retirado de Lance Maior é possível identificar 

diversos aspectos que vão sendo colocados ao longo do filme, como por exemplo, a posição de 

Cristina perante a sociedade. Esta pequena parte do diálogo extraído do roteiro do filme nos 

mostra muito da personagem Cristina, tanto sobre a emancipação feminina nos anos 1960 e 

também alguns aspectos da modernização da cidade, como vamos compreender com outras 

partes do filme, por exemplo, as diversas cenas de lugares/arquitetura moderna que ambientam 

as cenas de Cristina e de seus encontros com Mário. 

O trecho escolhido para iniciar o capítulo, não demonstra apenas o lugar social de 

Cristina, estudante universitária de família abastada, afinal, ela é uma moça que tem seu próprio 

carro, mas também o contexto curitibano que ele representa e também documenta. Lance Maior 

retrata exatamente o período em que foi produzido, ele mostra Curitiba, a capital que passa por 

um processo de modernização. Sylvio Back, bem como os demais roteiristas de Lance Maior – 

Milton Volpini e Nelson Padrella - era moradores de Curitiba no período em que o filme foi 

escrito e gravado, e por meio do filme comentaram alguns aspectos desse processo de 

modernização 

Os personagens de Lance Maior vivem o ambiente urbano, portanto é necessário pensar a 

cidade enquanto espaço, local em que se vivem as experiências da vida urbana, portanto uma 

vida moderna, que pode ser tida como espaço de construção de identidades. O recorte histórico 

deste estudo é o contexto curitibano o ano de 1968, porém, para compreender a Curitiba retratada 

no filme, se faz necessário recuar algumas décadas, quanto o processo de modernização da 

capital se inicia. 

Marcio de Oliveira aponta que a partir do momento em que Curitiba se tornou Capital da 

província no ano de 1853-54, iniciou-se o planejamento urbano da cidade. A capital passou 

então, por diversas mudanças na sua infra-estrutura, todas com características da modernização. 

Já nos anos 50 o discurso da modernização passou por algumas modificações, sendo feitas 

                                                           
21

 COSTA, Simone de Góes e ALTTIMAN, Cristina Navarro, p. 33 
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melhorias do sentido de embelezar a cidade e criar um “aparelhamento cultural”. Nesta década, 

por exemplo, foram construídas obras como o Teatro Guaíra e a Biblioteca Pública. 22  

Dennison de Oliveira coloca que o primeiro plano diretor da cidade foi proposto em 1942 

e elaborado Alfred Agache23. Com a criação do Curso de Arquitetura e Urbanismo em 1960 na 

Universidade Federal do Paraná, o autor colocar que o planejamento urbano de Curitiba teve um 

importante impulso. E ainda, “o fator catalizador no processo de deslanche de um novo plano 

diretor para a cidade deu-se no início da década de 60. Ocorreu na ocasião um pedido de 

financiamento da prefeitura para a Codepar (Companhia de Desenvolvimento Econômico do 

Paraná) para algumas obras de recuperação do centro da cidade e para a instalação de um distrito 

industrial.”24 

Antonio Cesar de Almeida Santos, que escreve sobre a história urbana de Curitiba entre 

os anos 1930-1990, coloca que o ano de 1953 foi marcado pela refundação de Curitiba. “A 

Curitiba de ontem ficava para trás, e a Curitiba de hoje, “cidade com uma infra-estrutura 

razoavelmente bem estabelecida”, estava sendo fundada em 1953, momento que assinala uma 

reorganização do seu espaço urbano: “O tempo que se inaugurava, e que ainda permanece para 

os entrevistados25, será percebido como um tempo de expansão física e populacional da 

cidade.”26 

Santos coloca que antes de toda essa modernização e o grande crescimento de Curitiba, 

as ruas centrais eram locais onde as pessoas encontravam pessoas conhecidas, já com todas as 

                                                           
22 OLIVEIRA, Márcio de. A trajetória do discurso ambiental de Curitiba (1960-2000). Revista Social Política, Curitiba, 

16, p. 97-106, jun. 2001. 

23
 “Urbanista de renome internacional, Alfred Agache já tinha realizado importantes trabalhos na Europa e 

América Latina”, e foi responsável pelo Plano Urbano do Rio de Janeiro (1927-1930) - (OLIVEIRA, Dennison de. 
Curitiba e o mito da cidade modelo, p. 65). 
24

  OLIVERA, Dennison de. Curitiba e o mito da cidade modelo, Editora UFPR, Curitiba-PR, 2000, p.75.  
25

  Nesta citação, os entrevistados refere-se aos entrevistados por Santos em sua obra Memórias e cidade: 
Depoimentos  e transformação urbana de Curitiba (1930-1990). 
26

 SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Memórias e cidade: Depoimentos e transformação urbana de Curitiba 

(1930-1990). 2ª edição, editora: Aos quatro ventos, 1999, p. 69. Antonio traça a história urbana de Curitiba entre 

1930-1990 por meio de depoimentos. O autor coloca como “Curitiba de ontem” o período de 1930 até o início da 

década de 1950 e a “Curitiba de hoje” fundada em 1953 até os dias de hoje. 
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mudanças “as ruas centrais de Curitiba apresentavam um movimento intenso e os lugares antes 

ocupados por rostos conhecidos, agora transformaram-se nos espaços de lembranças.” 27 

Sylvio Back e os roteiristas de Lance Maior, viviam essa Curitiba que passava por um 

amplo processo de modernização, faziam parte desse contexto, que é representado e mesmo 

apresentado no filme. Além da larga avenida pela qual Cristina conduz seu carro na cena que 

abre este capítulo (e que é a Avenida Sete de Setembro logo após sua revitalização, em 1968), 

várias cenas do filme podem ser vistas como “documentos” das transformações na cidade na 

época: quando por exemplo os personagens andam nas ruas e lugares públicos, as pessoas que 

estão transitando, pessoas que não são atores, os lugares, pontos de ônibus, praças, lojas, ruas, 

são imagens de Curitiba em 1968. Sobre as cenas de rua, serão mais aprofundadas no próximo 

capítulo, relacionando-as às cenas de Neusa no centro da cidade.  

Desde o prelúdio do filme, a cidade é mostrada como um fator importante no filme. 

Lance Maior inicia com a apresentação dos personagens, primeiro Cristina ao som de uma 

música com batidas fortes, depois Neusa em uma cena romântica, seguido de Mário que nos é 

apresentado com fotografias desde sua infância e ainda, Curitiba. A capital que serve de cenário 

para o filme, é apresentada ao espectador, após a apresentação dos personagens centrais. 

Juntamente com os letreiros, várias imagens de Curitiba são mostradas - praças, prédios, ruas. 

“Com exceção da catedral – cuja construção data de fins do século XIX -, os demais elementos 

visuais remetem aos projetos de urbanização que desenharam Curitiba nos anos 1950 e 60, seja 

pelo padrão arquitetônico, seja pela organização de trânsito e das praças.” 28 

                                                           
27

 Idem ibidem, p. 107. 

 
28

 Kaminski, Rosane. O Brasil urbano no cinema dos anos 1960: Curitiba melancólica em Lance Maior (Sylvio Back, 
1968). Estudos Históricos (Rio de Janeiro), vol.25 nº 49, Janeiro-junho 2012. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21862012000100007&script=sci_arttext 
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Imagens 8, 9, e 10: Sequência IV – A câmera passa por ruas praças, Catedral, dentre outros lugares de Curitiba. 

Curitiba então pode ser considerada personagem do filme, pois o cineasta explora as 

imagens da cidade. Kaminski coloca que Back dialogou com outras produções cinematográficas 

internacionais e nacionais, sendo possível identificar em Lance Maior características de filmes 

produzidos durante a década de 

1960 que situam o indivíduo na paisagem urbana: a atmosfera reflexiva e melancólica, 
a crise ideológica, o olhar sobre a classe média urbana, a ausência de sentimentalismo e 
a falta de clímax. Tudo isso privilegiando a visualização da urbe em processo de 
modernização capitalista e as estruturas delineadas pelo pode econômico, enquanto 
espaço no qual as ações se desenvolvem e se mesclam.

29  

                                                           
29

 Idem ibidem, p. 93. 
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Antonio Cesar colocar como usuários da cidade “as pessoas que transitam e conferem 

usos e significados aos equipamentos e espaços urbanos postos à disposição deles”30, nesse ponto 

podemos colocar as personagens como usuários da cidade. Cristina e Neusa vivem esta cidade, 

mas a primeira parece viver mais a modernização, ela pode ser apontada como uma mulher 

moderna, com pensamentos modernos, como podemos notar no dialogo citado no início do texto. 

Neusa embora viva a experiência urbana, trabalhe no centro da cidade, ande pelas praças, ande 

de ônibus, ela sonha com um bom casamento que lhe traga ascensão social, seus valores, como 

se vê, são mais conservadores. 

Neusa nos mostra ainda, uma capital contraditória, pois em meio a tanta modernização, 

ela mora no subúrbio, que é mostrado no filme como um lugar distante do centro -distante no 

sentido de grandes diferenças. Enquanto o centro tem seus grandes prédios, ruas cheias de carros, 

enquanto Cristina anda de carro e frequenta a Universidade Federal, o bairro onde Neusa mora 

não possui nem água encanada como é mostrado na cena em que Neusa está em casa com a 

família. 

 
                                                           
30

 Santos, Antonio Cesar de Almeida, p. 25 
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Imagens 11, 12, 13 e 14: Sequência VI – Cristina e Odete acabam de descer do carro em que Cristina dirigia, e 
começam a caminhar lentamente pelo pátio da Universidade Federal do Paraná (campus Reitoria), enquanto 
conversam.  

Santos ao entrevistar pessoas que moraram em Curitiba no período de 1930 à 1990,  

indica que Curitiba era vista como um local de oportunidade, que atraia pessoas que 

contribuíram para o crescimento da capital, e mostra ainda que esta capital que se moderniza  

também exclui as classes mais baixas.  

Mesmo que os depoimentos não explicitassem, detectava-se a presença de pessoas que 
não faziam parte do meio social em que os entrevistados viviam. A cidade estava cheia 
de vida, mas nem todos os que transitavam por suas ruas eram os amigos de infância, 
os colegas de escola. Também viviam na cidade atendentes de lojas, pequenos 
comerciantes, garçons dos cafés e restaurantes, motoristas dos carros de aluguel, 
motorneiros (depois, motoristas de ônibus), donos de pensões e de pequenos hotéis e, é 
claro, “as filhinhas de papai” (afinal, reconhecia-se, naquele tempo, que o Batel era o 
bairro “dos grã-finos”) De diversas maneiras, esse contingente de pessoas estabelecia 
contato com os entrevistados, embora não fosse aceito como composto por seus 
iguais.31  

É possível notar essa grande diferença apontada por Santos, quanto as personagens são 

pensadas. Embora Cristina não seja chamada em momento algum de “filhinha de papai” no 

filme, é possível identifica-lá como tal, até mesmo Neusa a chama de “uma loira da alta”32. Já 

Neusa faz parte dessa parcela da sociedade que por vezes é excluída, ela é apenas uma balconista 

que mora no subúrbio da cidade. O mundo de ambas não se toca. O ponto de confluência entre 

eles, é justamente o namoro com Mário, que marca a triangulação no filme. 

 

1.1. O triângulo de interesses: Cristina, Mário, Neusa 

Os interesses de Mário com as duas personagens femininas também aponta grande diferenças 

entre elas, o que pode nos levar a refletir sobre o lugar e a imagem social dessas mulheres numa 

cidade como Curitiba nos anos 1960, e como lidavam com isso. Mário também sonha com um 

casamento que lhe traga ascensão social, ascensão esta que só seria possível se casamento com 

Cristina. Já Neusa, Mário parece “desejar”, ao mesmo tempo que ele quer se casar com Cristina, 

ele continua iludindo Neusa, e quanto a mesma não deixa ele se “aproveitar” dela, ele diz tudo o 

que pensava sobre ela:  
                                                           
31

 Idem Ibidem, p. 29. 
32

 00:24:30-00:26:51- Mário e Neusa estão conversando enquanto Neusa espera ônibus, depois Neusa entra no 
ônibus e Mário entra atrás dela. 
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“...Neusa: Por que é que você fez isso comigo, Mário? (pausa) Hein?Por quê? 

Mário (melífluo): Neusa, eu gosto de você.  

Neusa: Você chegou a me dizer alguma vez que estava apaixonado por mim? 

Mário: Neusa, olha...Neusa, eu gosto de você!Não, sério. Escuta, eu te amo” 

Neusa (irritada): Gozado!Assim não. De encomenda, não! 

Agastado com suas palavras, Mário perde a compostura e tenta bolinar os seios de Neusa. 
Mário: Como é que você quer?...Assim?...Vem cá! 

Neusa (desvencilhando-se): Isso não!Nem seja besta. Te arreda daí! 

Mário: O quê?...O que você pensa que é? Você é uma empregadinha, tá bem? Eu não sou o seu 
príncipe encantado? Que pena! Então nada feito, querida. Você perde uma boa oportunidade de 
ser feliz... 

Neusa: Como pode ser tão brutal comigo, Mário?...Eu que pensava que você 

Mário: Você vive no mundo da lua. Na vida mesmo não tem dessas frescuras de herói de 
novela. 

Neusa: Olha, Mário, nem você nem ninguém! Amor comigo só depois do...(entoando os 
primeiros acordes da marcha nupcial).” 33  

 

                                                           
33 BACK, Sylvio. Lance Maior, Argumento e roteiro Sylvio Back, Oscar Milton Volpini e Nelson Padrella. Editora: 

Imago, 2008, p. 106-107. 
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Imagens 15, 16, 17, 18, 19 e 20: Sequência XXXV – Mário e Neusa estão perto de Campo da Várzea (campo de 
futebol). 

Neusa parece ser para Mário apenas um “objeto de desejo”, o interesse dele com ela é 

apenas pelo “corpo”, como se a moça do subúrbio fosse lhe proporcionar “sexo de graça”. Já 

Neusa, que sonha com o bom casamento, quer se manter virgem, embora isso fique contraditório 

no filme, pois na cena em que sai com “o outro” rapaz que a corteja, parece acontecer “algo a 

mais” entre os dois. A questão da virgindade de Neusa parece que vai de assegurar um “bom 

casamento”, como a “moça” 34 virgem tivesse mais caráter ou pureza. 

Kaminski diz que os três protagonistas pertencem a mundos diferente e 

que Mário,  

desde o momento em que estabelece um relacionamento afetivo com cada uma das 
jovens, mantendo os dois namoros simultâneos, se transforma no personagem que faz a 

                                                           
34

 Luiz Cláudio Duarte pesquisou processos de crime de sedução ocorridos entre 1960 e 1974 no município de 
Campos de Goytacazes. Este autor coloca que nos processos o termo “moça” é utilizado como sinônimo de mulher 
virgem, já o termo “mulher” é utilizado para se referir a mulher que não é mais virgem. In. DUARTE, Luiz Cláudio. 
Representações da virgindade. Cadernos pagu (14), pp. 149-179. Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=51330&opt=1. 
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mediação entre os diferentes estratos. Mas os mundos respectivos das duas moças com 
quem Mário se relaciona jamais se tocam, estão distantes demais. Enfim, a diferença de 
classes é extremamente visível como sendo o tema de Lance Maior.

35  
 

Já que Mário é o personagem que representa o olhar e o interesse masculino sobre essas 

suas mulheres em condições sociais diferentes, e já que ele transita entre os dois mundos sociais, 

como vimos nas cenas até aqui comentadas, ora com Cristina, ora com Neusa, vale pensar quem 

é esse homem. De onde ele vem? Quais seus interesses? que parcela social curitibana ele 

representa? 

 

1.2.  Mário, de Antonina à capital paranaense. 

Mário é apresentado ao expectador logo no prelúdio do filme, logo após a apresentação 

de Neusa e Cristina. Ele nos é mostrado desde a infância através de retratos de família, ao som da 

narração de seu pai com um discurso36 que pode ser dizer bem do “interior”. 

 

                                                           
35

 Ibidem, p. 233. 
36

 BACK, Sylvio. Lance Maior, Argumento e roteiro Sylvio Back, Oscar Milton Volpini e Nelson Padrella. Editora: 
Imago, 2008, p. 25-26. “Um dia você não vai ais ter seu pai e sua mãe, meu filho, Precisa estudar mais, ser aplicado 
na escola. Veja seu irmão. (pausa). Papai não vai durar para sempre. Mário, faça o que sua mãe está mandando. 
(pausa). Acalme-se, meu filho, ela está feliz assim. A gente tem que se conformar (pausa). Decida Logo o pretende 
ser na vida. Depois será tarde demais. (pausa) Mantenha sempre as unhas limpas. Quem tem cabeça não precisa 
usar as mãos. (pausa) Você já está de barba na cara, será que não toma jeito? Deixe pra lá esses seus amigos, vai 
acabar arranjando complicação. (pausa). Anel no dedo é o que vale. Escute o que eu te digo. Sem Diploma na mão 
você vai ser sempre mandado pelos outros.”  
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Imagens 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29: Sequência III – Mário é apresentado por meio de fotografias de família, 
que vão passando com a voz off do pai discursando. Até que Mário (Reginaldo Faria) é mostrado na imagem 29. 

Quando pensada na temporalidade diegética do filme, é possível notar que o trecho em 

que o personagem Mário é apresentado ao espectador, nos traz um recuo dentro da história. O 

filme todo se passa a partir do momento em que Mário conhece Cristina e Neusa, porém, a 

apresentação de Mário é a única parte que sai do tempo diegético do filme, que nos conta a 

história de Mário através de fotografias desde sua infância. Passando a idéia de conhecer o 

personagem “desde a infância”, aproximando o espectador do personagem, uma vez que as 

imagens criam um sentimento de identidade, tendo em vista que em todas as famílias se 

coleciona fotos registrando os momentos considerados importantes ou significativos para a 

construção de uma memória. 

Desde o surgimento da fotografia, e hoje de forma mais ampla, fotografar momentos 

família é algo muito recorrente e passa a idéia de registro do momento e de veracidade dos fatos. 

A utilização de fotografias pelos roteiristas é muito interessando porque passa a idéia destes 

rituais culturais, do hábito de tirar fotografias, criando uma identidade do espectador com o 

personagem. Mauad aponta que a história da fotografia, está marcada pela utilização e as funções 
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da mesma. A autora coloca que a fotografia demonstra uma idéia de que aquele fato realmente 

aconteceu, que seria um “prova irrefutável”37.  

Em um primeiro olhar sobre a apresentação de Mário, é difícil identificar que as 

“fotografias” na realidade são filmagens. São apenas imagens do nosso cotidiano e da nossa 

história, que parecem ter sido recolhidas e agrupadas para contar a história de Mário. Isso cria 

uma identidade do espectador com o personagem, pois as pessoas se vêem e se identificam com 

ele. Isso, no filme, é significativo, pois nós vemos a trama toda a partir de um ponto de vista 

mais masculino, já que o diretor e os co-roteiristas são homens que vieram para Curitiba nos 

final dos anos 1950. Isso será mais comentado no terceiro capítulo, mas vale relembrar que o 

elemento de contato entre os mundos de Cristina e de Neusa é dado por um homem, Mário, que 

também veio de fora e representa esse olhar para a cidade. 

Santos aponta a grande quantidade de pessoas que viam para Curitiba em busca de novas 

possibilidades de vida, “a alteridade produzida em Curitiba, na década de 60, com o ingresso de 

uma população atraída pelas oportunidades que o crescimento da cidade parecia oferecer”. 38 

 Mário representa essa parcela social, ele veio para Curitiba em busca de oportunidades, 

assim como podemos ver no discurso de seu pai.39 Ele sai de uma pequena cidade do interior 

buscando estudo e trabalho e ao conhecer Cristina, passa a sonhar com um casamento que lhe 

traga também essa ascensão sonhada não apenas por ele, mas por uma população que vem até 

Curitiba em busca e oportunidades. Kaminski coloca que, 

o recurso ao álbum de família, sobreposto aos conselhos do pai, reforça os mesmos 
valores da sociedade burguesa que incitam tanto uma busca de ascensão social, quanto 
certos hábitos que o “ajustem” na sociedade: os significantes estão presentes em 
detalhes da vida cotidiana flagrados pelas fotos (detalhes dos vestuários e posturas, 
hábitos como a primeira comunhão e o uniforme de escoteiro, a posição de sentido) e 
em detalhes como a fala do pai (obediência à mãe, unhas cortadas e limpas, estudo). 40  
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  MAUAD, Ana Maria. Através da imagem: Fotografia e História interfaces. Tempos, Rio de Janeiro, vol. 1, nº 2, 
1996, p. 73-98. Disponível em WWW.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg2-4.pdf. 
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 SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Memórias e cidade: Depoimentos e transformação urbana de Curitiba 

(1930-1990). 2ª edição, editora: Aos quatro ventos, 1999, p. 29. 
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 Ver citação na nota nº 36.  

40 KAMINSKI, Rosane. O cinema na mídia e a mídia no cinema: Lance Maior nos debates sobre os meios de 

comunicação de massa. ArtCultura, Uberlândia, v.8, n. 13, p. 203-223, jul.-dez. 2006, p. 214. 
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Embora o filme seja ficcional, é possível sim identificar como aponta Kaminski, partes 

das vivências dos roteiristas que moravam aqui em Curitiba.  

Se Cristina, Neusa e Mário são personagens fictícios, isso não impede que carreguem 
marcas das próprias vivências pessoais dos três roteiristas e das pessoas com quem 
estes conviviam. Ao contrário, é mais provável que os personagens materializem os 
temas das discussões então em pauta, denunciando o teor do posicionamento dos 
autores em relação a tais debates.41 

Vale ressaltar que Back morava em Antonina e se mudou para Curitiba em 1957 - assim 

como os co-roteiristas do filme – ele estou na Universidade Federal do Paraná, portanto, eles 

vivenciaram essa busca pela Capital, assim como deve ter acompanhado diversos estudantes que 

vinham para Curitiba com o mesmo propósito. Mário, parece viver no centro de Curitiba, ele 

mora em uma pensão e ele aparece algumas vezes quando não está com nenhuma das duas 

personagens femininas, pelo centro a noite sozinho em busca de prostitutas (a presença da 

prostituta no filme será analisada no terceiro capítulo). Santos aponta que “especialmente para os 

rapazes, a cidade oferecia ainda possibilidades de passeios noturnos. “42 

Esse centro que Mário parecia viver, também é bastante mostrado nas cenas em que 

Neusa aparece ao sair do trabalho e andar pela rua movimentas de Curitiba até chegar ao ponto 

de ônibus. O centro que mostra o desenvolvimento de Curitiba, era parte importante da ‘vida 

social dos curitibanos”. 43 

Lance Maior deixa evidente grandes diferenças socioculturais entre as personagens, 

característica de um grande cidade que passa pelo processo de modernização, como era o caso de 

Curitiba. Centro que é privilegiado com grandes obras de infra-estrutura enquanto ele também 

exclui, ou seja “a vida urbana e suas contradições” 44 

 

                                                           
41 Idem, ibidem,, p. 219. 
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 SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Memórias e cidade: Depoimentos e transformação urbana de Curitiba 
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Capítulo 2. Neusa, a jovem comerciária como objeto de desejo masculino 

 
“ Seq. XXVII – Int. Dia – Salão de Beleza 
Sentadas lado a lado nas únicas cadeiras do salão, Neusa e CONHECIDA (35 anos, jeito de 
dondoca) conversam se olhando através do espelho. Fumando ostensivamente, cheia de trejeitos, 
a conhecida dá instruções à cabeleireira, enquanto Neusa já está com seu penteado em 
andamento.  
Conhecida: Olá, você por aqui? 
Neusa: Como vai a senhora? 
Conhecida: Não sabia que você frequentava esse salão. Me faça que nem na semana passada, 
meu bem. 
Cabeleireira: Desculpe, mas como foi mesmo que fizemos?... 
Conhecida: Sabe que quando vi você entrar, pensei que estivesse a minha procura. Pois é, perdi o 
broche que o Roberto me deu no aniversário. Ai meu Deus como procurei, vi você entrando e 
pensei, perdi na loja onde a Neusa trabalha. Pois deixa estar. Porque não ia imaginar você aqui. 
Assim... (demonstrando)...não muito cheio. (para Neusa, muxoxo) Não suporto cabelo no 
pescoço. O Roberto vive brigando comigo. Quer que eu use até aqui... (para a cabeleireira) Estou 
com pressa, querida. 
Cabeleireira: Vou apurar... 
Conhecida: Que tempo louco o nosso! A gente tinha programado descer. Mamãe adora o ar do 
litoral. Será que vai fazer sol em Guaratuba? (...) 
Neusa: Fim do ano também vou pra praia. Antes não posso... 
Conhecida: E você acha que eu posso? Eu também não posso, minha filha. Para mim é um 
sacrifício semanal todo o verão. Complica tudo. Eu vou mais pelo garoto. É tanta confusão, no 
fim a gente não descansa nada. Por azar é capaz de estar frio: a gente passa o dia trancada em 
casa, um olhando pra cara do outro, jogando buraco para matar o tempo. É horrível, querida! 
Neusa, terminando seu penteado, levanta-se, posa diante do espelho, faz um gesto provocativo 
para chamar a atenção da conhecida, que a admira com inveja. 
Conhecida: Ué! Foi rápido. Você fica bem com esse penteado. Quem é o felizardo? 
Neusa: Não tem ninguém especial. Você sabe... 
Conhecida (interrompendo): Com esse corpo, essa carinha...Me espera aí que eu vou te dar uma 
carona. Aí você me conta tudo direitinho... (piscando)”45 
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 BACK, Sylvio. Lance Maior, Argumento e roteiro Sylvio Back, Oscar Milton Volpini e Nelson Padrella. Editora: 
Imago, 2008, p. 80-82. 
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Imagens 30, 31 e 32: Sequência XXVII – Neusa no salão de beleza com a “conhecida”. 
 

As falas da personagem “conhecida” nos dizem muito sobre o lugar social que Neusa 

ocupa no filme. Ela deixa claro o tempo todo que aquele local – o salão de beleza – não seria 

para pessoas da classe social mais baixa. Diz frases como: “você por aqui?”, “não pensei te 

encontrar por aqui” e ainda, quando diz que vai para a praia, como algo corriqueiro, também 

deixa Neusa deslocada, e como uma tentativa de aceitação, Neusa ainda diz que só poderá ir no 

final do ano. 

Na cena do salão, também é interessante ressaltar a expressão de Neusa ao ouvir o 

discurso da “conhecida”. Ela fica o tempo todo séria e apenas olha para o espelho e responde 

poucas vezes, parecendo ignorar algumas das falas da mulher que tenta colocá-la para “baixo”, 

ressaltando o seu lugar social. No final da cena, quando seu penteado está pronto, Neusa exibe-se 

diante do espelho com um ar provocativo, o que causa inveja à “conhecida”, por ser bonita e 

jovem. Isto é confirmado não apenas no olhar da personagem, mas também ao dizer: “Com esse 

corpo, essa carinha...”. 

O fato de Neusa ser jovem e bonita, de certa forma, pelo modo como o discurso verbal e 

visual é colocado, também a transforma em objeto, como apontado por Alttiman e Costa, a 

mulher era colocada apenas como um objeto numa sociedade predominantemente masculina. O 

fato de ter essas qualidades lhe trariam benefícios, como por exemplo um bom casamento, como 

se estivesse se arrumando para encontrar alguém, como a “conhecida” lhe pergunta. 

 

2.1. Comparações: Neusa e Cristina 

 

No filme, Neusa é apresentada ao espectador ainda no prólogo logo após Cristina, porém 

de uma forma muito diferente. Enquanto Cristina é colocada como moderna, Neusa é 

apresentada com melodia e discurso românticos, no estilo fotonovela. Ela espera em uma praça 
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por seu noivo, e fica pensando coisas românticas, enquanto letreiros aparecem na tela. Kaminski 

coloca que na apresentação de Neusa “os diversos planos que se seguem reconstituem – através 

de diálogos em off e de enquadramentos onde os atores mantém uma posição estática por vários 

segundos, numa clara alusão aos quadros de uma fotonovela – um estereótipo de história de amor 

com final feliz típico dos romances folhetinescos.”46 

Neusa mostra-se o oposto de Cristina desde a abertura de Lance Maior. Enquanto Cristina 

é colocada como moderna e tem um relacionamento liberal com Mário, Neusa sonha com um 

bom casamento que lhe traga ascensão social. E ao conhecer Mário vê a oportunidade cada vez 

mais perto, embora estivesse noiva de Rogério. Mário parece desejar Neusa, porém também tem 

interesses de ascender socialmente, interesses esses que são voltados para o relacionamento com 

Cristina. 

Já Neusa parece ser apenas um objeto para Mário, ele a deseja, porém não tem planos de 

casamento com a moça. Ele que em algumas cenas está no centro de Curitiba em busca de “sexo 

barato” com prostitutas, parece querer com ela apenas sexo de graça. Rosane Kaminski aponta 

que Mário também tem preconceitos com as classes menos favorecidas, tal preconceito  

aparece, aos poucos, no relacionamento que mantém com Neusa. Desde o primeiro 
encontro dos dois, Mário deixa a moça iludir-se quando à seriedade de seus interesses, 
mas quando está entre os seus pares admite não querer nada sério com uma “guria de 
loja.47  
 

Neusa parece ser objeto de desejo não apenas para Mário, mas também para o moço que 

anda de carro atrás dela pelo centro da cidade. A objetificação de Neusa, por ela ser bonita e 

jovem, não acontece com Cristina, que também tem tais qualidades, a segunda é somente 

cortejada por Mário no filme, e que está interessado em casar com ela para dar o “golpe do baú”. 

Essa objetificação das personagens por Mário, ocorre de duas maneiras, no caso de Neusa, com 

um apelo mais sexual, e no Caso de Cristina, pela possibilidade de ascensão social. Para Neusa 

parece que a beleza é a única forma de conseguir um bom marido - embora Mário não tenha tais 

intenções com ela - enquanto Cristina estuda e parece ter outros horizontes para o futuro. 

Neusa dentre os três personagens centrais é a que mais deseja subir na vida por meio de 

casamento. Por mais que Mário também deseje isso, ele cursa Direito na Universidade Federal 

do Paraná, e um bom casamento, com Cristina como ele pretende, só tornaria as coisas mais 
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fáceis, porém para Neusa parece que resta-lhe apenas o casamento como esperança de subir na 

vida. Ao falar sobre os jovens que estavam reivindicando o melhorias na educação e o acesso a 

universidade, Kaminski coloca que a “descrição da massa de jovens que desejava “um pedaço 

maior do bolo”, e que sabia que só o teria se “conseguisse vaga na faculdade”, é quase uma 

descrição do perfil de Mário, do Lance Maior.”48  

Nas pequenas colunas e reportagens que saíam sobre o filme no período de suas estréias 

em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, é interessante ver a forma como Neusa e Cristina são 

colocadas. Por exemplo na Folha de São Paulo, foi publicada uma reportagem que apresentava 

os personagens da seguinte forma: “ ...Mário, uma rapaz comum, quer subir na vida. Namora 

uma granfina e uma comerciaria (...) Quer assegurar seu futuro, casando-se com Cristina, jovem, 

bela e rica. Tudo o que pretende é aproveitar-se de Neusa, a jovem comerciária.”49 De certa 

forma, o espectador do filme que inicialmente leu essa reportagem, assistiria o filme com uma 

pré-imagem já formada dos personagens, mas é interessante notar a forma como as personagens 

são tratadas, enquanto Cristina é “jovem bela”, e ainda “rica”, Neusa apenas é “comerciaria” e 

Mário apenas quer aproveitar-se dela. 

É possível notar a diferenças no tratamento das personagens em diversas reportagens: 

“...Cristina (Regina Duarte) – uma  belíssima loira, universitária, filha de gente abastada – como 

Neusa (Irene Stefania) – uma morena sensual, comerciaria e Mário (Reginaldo Farias), jovem de 

boa aparência, estudante de direito e bancário, não fogem à regra.”50 Neusa está sempre sendo 

reduzida nas reportagens sobre Lance Maior, a “comerciária” e quando se fala qualidade dela, é 

o fato de ser sensual, o oposto da apresentação de Cristina que é sempre colocada além de 

estudante e bonita, ainda é rica, considerada um “bom partido”. 

Cristina demonstra várias vezes uma certa indecisão quanto a Mário, ela mantém um 

relacionamento aberto com ele, porém demonstra um certo desprezo pelas classes mais baixas, 

quando por exemplo  

na cena em que sai da piscina com Odete, Cristina deixa evidente sua repugnância por 
pessoas de condição menos favorecida, queixando-se da recente permissividade da 
direção do Clube em aceitar “todo tipo de gente”, e dizendo inadmissível aceitar-se na 
mesma água do que tais pessoas. Até então, este preconceito da personagem se 
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disfarçava ou omitia. Mas a partir daí, o espectador poderá ter essa lembrança em 
mente quando assistir os próximos encontros entre Cristina e Mário, nos quais o rapaz 
demonstra interesse em se casar com ela.51  

 

Enquanto Cristina parece brincar com Mário, o mesmo é para Neusa uma oportunidade 

de mudança de vida, de ascensão social. Neusa não aceita e reclama diversas vezes de suas 

condições de vida. Na cena logo em seguida do Salão de Beleza, que vimos no início do capítulo, 

Neusa está em um baile com as amigas, e afirma que não aguenta mais a vida que leva: “Marga, 

não aguento mais, juro por Deus! De repente tudo isso aqui encheu...É Rogério, é essa gurizada, 

esse atraso de vida. Eu sinto que estou perdendo meu tempo aqui, Marga. Você não sente?...Que 

chances a gente tem? Não é?...Você não acha?” 52 

 

2.2. A Curitiba de Neusa  

Como já dito, o filme foi filmado em Curitiba e em Antonina. Lance Maior mostra 

Curitiba, a capital que se moderniza, porém, mostra também algumas contradições, como o 

subúrbio muito precário. A primeira cena em que o subúrbio da cidade é mostrado, é quando 

Neusa está indo para sua casa. São mostradas ruas sem asfalto, longos campos de mato, crianças 

andando descalças nas ruas e até mesmo carroças. Cenas bem diferentes das que mostram o 

centro da cidade. 
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Imagens 33, 34, 35, 36, 37 e 38: Sequência XVIII – Bairro onde Neusa mora. O cineasta enfatiza as suas sem 

asfaltos, carroças, casa de madeira  e a mãe de Neusa lavando roupas no tanque. 

 

As cenas acima são mostradas ao espectador como a apresentação do bairro onde Neusa 

mora. As cenas foram filmadas na Vila Hauer53, bairro que hoje em dia possuiu asfalto e com 

rede de saneamento básico, porém na época das gravações do filme, parecia não pertencer a 

Capital até então mostrada no filme, lembrando inclusive uma vila ou cidade do interior. 

Back destaca, por meio das imagens, as ruas sem asfalto do bairro em que Neusa mora, 

destaca ainda as cercas em volta das casas e a mãe da personagem lavando roupas, parecendo dar 

ênfase na vida humilde que a personagem leva. Algo que não acontece com Cristina, que está 

sempre em ambientes requintados, e a única cena que mostra a casa dela, é aquela que está em 

uma conversa aberta com seus pais, em que conta da sua relação com Mário com desdém. 
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Embora Neusa more em um bairro pobre, no filme ela aparece muito no centro da cidade, 

pois trabalha como vendedora em uma loja de tecidos e anda pelo centro em diversas cenas. Ela 

anda nas calçadas e ruas cheias de pessoas e carros e, assim, parece ser mais um no meio da 

multidão que trabalha e vive o centro da cidade.  

 
Imagens 39, 40 e 41: Sequência XI – Neusa anda pelas ruas de Curitiba, em meios ao veículos e uma grande 
quantidade de pessoas que também andam cada uma para o seu destino, até chegar ao ponto de ônibus.  
 

Neusa por vezes some no meio da multidão, a câmera parece ser o olhar do espectador, 

que também está no meio das daquelas pessoas que andam em diversas direções. Neusa e o 

espectador parecem fazem parte de uma mesma massa, massa esta, que vive a cidade e as 

frustrações e estão em busca e uma vida melhor. Como colocado por Baumann, as pessoas 

desejam o novo, o “moderno”, transformando-se em uma mesmo produto da nova sociedade. 

Curitiba então, parece se contradizer, ao mesmo tempo que tem um centro moderno, com 

ruas largas e asfaltas, repletas de carros, ônibus e pessoas trafegando, possui também um lado 

pobre, o inverso de tanta modernização. É possível notar que o Back associa Neusa a essa parte 

da cidade que se contradiz. 

É muito interessante e peculiar a forma como Back associa Neusa a esse mundo que ela 

quer tanto deixar de pertencer. O Diretor deixa muito claro que ela é suburbana e faz questão de 

ressaltar que o bairro onde ela mora não tem nem água encanada. 
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Imagens 42 e 43: Sequência XXVI – Homem saí da cozinha da casa de Neusa e vai pegar água diretamente do poço. 
 

Na cena acima, o homem que mora na casa de Neusa, vai retirar água direto do poço a 

mando da mãe de Neusa. Nota-se, ao fundo, o casebre simples e o quintal de chão batido, 

indicando precariedade. 

Ao analisar matérias da Revista Panorama54 publicadas nos anos de 1965-1968, 

deparamo-nos com diversas publicações que trazem a cidade moderna como assunto, algumas 

delas com o título “A Curitiba de amanhã”55, ou “A nova face de Curitiba”56, mostram as novas 

construções, as ruas asfaltadas, grandes projetos de modernização. Em contradição a esse tipo de 

matéria, há também diversas publicações mostrando as favelas da cidade, as fotos que são 

utilizados tem um grande apelo social e são utilizadas as mesmas fotos em várias publicações 

sobre o tema. 

Uma reportagem que chama bastante atenção tem o fundo preto, que lembra o luto, e em 

letras garrafais o título “Curitiba declarou guerra às favelas”57, na imagem uma criança sem 

roupas está ao lado de uma senhora que tenta fazer fogo em uma lata, ao fundo uma casa de 

madeira com uma lamparina. A imagem sem dúvida possui um forte apelo emocional, 

juntamente com o fundo preto da reportagem. A mesma imagem foi utilizada em outras 

reportagens, assim como a imagem de outras crianças em situação miseráveis. 
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Tanto nas fotografias, nos títulos e nos textos nota-se um forte apelo emocional e são 

sempre relacionados a crianças, frases como: “São vinte mil, talvez mais. Vinte mil homens, 

mulheres, velhos e crianças – principalmente crianças – vivendo em choças de um ou dois 

cômodos”58, “ São crianças, sobretudo crianças. Esse é o aspecto mais doloroso do problema”59. 

 

  
Imagem 44: Revista Panorama, nº 152, Curitiba, janeiro de 1965. Título da reportagem: “Curitiba declarou guerras 
às favelas”. 
Imagens 45, 46 e 47: Revista Panorama, nº 159, Curitiba, agosto de 1965. Título da reportagem: “Os vinte mil da 
favela”.  
 

Estas questões estão sendo levantadas, pois Curitiba não era apenas uma capital que se 

modernizava ou aproximava-se do Primeiro Mundo – ideia esta que até hoje existe –, ela passava 

por pleno movimento de expansão urbana, e tal expansão também excluía diversas pessoas que 
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viviam em condições precárias. Uma reportagem da Gazeta do Povo sobre o Lance Maior, tem 

como título “O melhor retrato filmado de Curitiba (hoje) no Canal 12”60, embora os textos da 

reportagem61 tratem de assuntos relacionados as ambições do protagonistas, o título possibilita 

fazer  uma relação a Curitiba que foi registrada por Lance Maior. Passa a ideia de retrato de 

Curitiba, com suas contradições. 

Não de forma tão explicita, mas Back ao filmar o subúrbio também mostra crianças 

andando descalças por ruas sem pavimentação, casa sem água encanada, carroças pelas ruas. 

“...Os vinte mil favelados de Curitiba são homens e mulheres revoltados. Não se conformam em 

verem que a cidade tem dois lados – e que eles estão no mais sujo, no mais infecto e no mais 

odioso deles.Por isso mendigam, por isso roubam e mandam que sua filhas se prostituam...”62 

Ele parece mostrar e associar à Neusa, que não aceita a sua realidade e quer de todo jeito não 

pertencer mais aquele espaço. Essa “cidade de dois lados” é mostrada por Back, não de forma tão 

pesada e apelativa como no caso da Revista Panorama, mas parece, que de certa forma, o 

cineasta quis mostrar tais contradições, uma espécie de “denúncia” da miséria existente na 

Capital, que são expressas no filme por meio das cenas que mostra o dia a dia de Neusa. 

Kaminski destaca que a “urgência de Back em falar de seu tempo, e a vontade de agir, 

ainda que sob forma de uma produção cultural, através da qual pretendia fazer com que o 

espectador – projeção de um suposto “homem comum” – pudesse “se ver” representado na 

tela”63. Esse homem que por vezes anda no centro da cidade como Neusa e que também pode 

morar no subúrbio, ou ainda, aquele “homem” que pertence a uma classe social mais alta e que 

muitas vezes “fecha os olhos” para a realidade em sua volta. 

Tal homem comum, podemos imaginar sendo representado em Mário, sob cujo olhar 

também se constroem as imagens de mulher comum pelas lentes da masculinidade, conforme 

veremos no próximo capítulo. 
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Capítulo 3. A visão masculina sobre a mulher e a sociedade da década 

de 60 e a repercussão de Lance Maior na mídia.  

 

Neste capítulo, num primeiro momento procura-se refletir sobre a visão dos roteiristas 

sobre a mulher e a sociedade representados em Lance Maior, a partir da análise do próprio filme 

e de discursos em entrevistas cedidas pelo diretor e co-roteiristas quando da estreia do filme em 

Curitiba, São Paulo e Rio de janeiro. Na segunda parte do capitulo, busca-se refletir sobre a 

repercussão do uso da imagem da mulher em reportagens de jornais e revistas que, ao divulgar o 

filme, exageram sensacionalizam a exposição do corpo feminino. 

 

3.1. Os roteiristas e suas visões sobre a mulher e a sociedade de 1960. 

 

Lance Maior possibilita uma compreensão sobre a Curitiba que Back vivia no período em 

que escreveu e gravou o filme. É possível identificar como Back, Padrella e Volpini viam 

Curitiba e a mostraram no filme, conforme discutido até aqui. Por meio de Lance Maior, 

mostram as contradições da Curitiba que passa por processo de modernização, fazendo uma 

crítica ao que já era a construção da ideia de “Cidade Modelo”64. Back utiliza de Neusa e 

Cristina para colocar diversas questões sociais em discussão. 

O Cineasta usa ainda os três protagonistas, para trazer à tona durante todo filme várias 

questões enfrentadas principalmente pelos jovens do período. Quando da estreia de Lance Maior 

em Curitiba, em uma reportagem cedida ao Jornal da Tarde, Back diz que procurou “..colocar o 

tema de uma maneira clara, direta, sem intelectualismos. Meus personagens são parecidos com 

muito gente. Mário (Reginaldo Farias) é um rapaz de classe média, que, como todo mundo, tem a 

esperança de uma dia tirar a sorte grande, dar o lance maior. Para Mário, a solução parece ser 

“um golpe do baú”, casar com a moça rica (Regina Duarte). Mas, no fim, não aponto soluções; 

para mim, Mário não tem saída”. 65 
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Além de Neusa e Cristina, é interessante apontar a presença no filme da “prostituta”, que 

aparece no filme em três cenas, sempre cenas em que Mário está presente. Na primeira, ele vai 

até um motel com uma prostituta. A cena se inicia com eles subindo escadas e entrando no 

quarto, logo em seguida começam a tirar as roupas, ela sobe em cima de Mário que está deitado 

na cama e logo em seguida aparece eles deitados de costas um para o outro e ela parece estar 

dormindo, quando Mário “saí de fininho”. Na segunda cena, Mário anda pela cidade noturna, 

quando encontra uma prostituta e lhe oferece a quantidade de dinheiro que tem, ela não aceita, e 

ele acaba indo embora. Na terceira cena, a cena final de Lance Maior, em que Mário e dois 

amigos estão em um Boliche com prostitutas, todos estão bêbados. 

A presença dessa mulher também representada por Back, mostra ao expectador uma 

postura do homem da década de 60, que busca o “sexo barato” com prostitutas. A presença dela 

em vários momentos do filme, inclusive na cena que encerra Lance Maior, tornando-se algo 

relevante principalmente para pensar na postura do homem em relação a ela, que é tratada 

exclusivamente como objeto de satisfação dos desejos sexuais.  

Ao afirmar que “Meus personagens são parecidos com muito gente”, é possível 

identificar que Back ao escrever Lance Maior estava colocando no filme algumas de suas 

vivências e percepções sobre a Curitiba de 1968, o que pode ser compreendido como uma crítica 

às ambições fúteis dos jovens despolitizados de sua atualidade, de certa forma, tratando com uma 

certa frieza as questões sentimentais, pensado apenas em ascensão social. O Cineasta coloca 

ainda, que não queria “que o público se envolva com os problemas dos personagens. Quero que 

fique lúcido, analise e distância esta história contada sem sentimentalismos. Por isso, Lance 

Maior é um filme frio. Um filme onde não há amor. Tudo é apenas um jogo de interesses. “66  

 Pode-se dizer, que Back tentava mostrar por meio de Lance Maior, que todas as 

tentativas de ascensão social por meios mesquinhos, mostradas no filme, não levam a lugar 

algum, uma vez que nenhum personagem chega de fato ao seu objetivo. Mário e Neusa, 

principalmente, que terminam o filme sem alcançar seus objetivos, ao que parece, tendo em vista 

que o filme deixa o final de todas as possibilidades “em aberto”. Já Cristina, que é de uma 

família abastada e parece indiferente ao término da relação com Mário, parece ser a única que 

não termina frustrada, afinal aquela relação não lhe traria nenhum beneficio financeiro. 
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 Toda essa crítica parece estar implícita na obra de Back, mostrando aspectos de uma 

sociedade em que os valores estão sendo corrompidos, em que a ascensão social parece ser o 

único objetivo para aqueles jovens sem projeto político ou coletivo, como os protagonistas do 

filme. Pois até mesmo Mário que está na universidade, não se contenta apenas com os estudos 

para subir socialmente, ele precisa de mais, quer que seja de forma mais fácil, com a ajuda da 

família rica de Cristina. 

Nelson Padrella em uma entrevista cedida quando da estréia de Lance Maior, resumiu o 

filme da seguinte forma:  

Um estudante de Direito, bancário, quer subir na vida sem fazer força. Resolve aplica o 
golpe do baú. Usando trunfos de mentira, blefando no jogo da vida. Uma comerciaria, 
que odeia o mundo social que a cerca e se horroriza com o futuro pobre que a aguarda, 
vê em seu casamento com um “bom partido” a solução para seus problemas. Esse 
“bom partido” é Mário (Reginaldo Faria), que se mostra um caça-dotes, vendo na 
bonita Cristina (Regina Duarte), filha de pequenos burgueses o degrau para subir na 
vida. Neusa (Irena Stefania) é a comerciária que vive num mundo alienado de histórias 
em quadrinhos, mundo mistificado pelas falsas imagens da televisão e do rádio, e que 
acredita na vinda do “príncipe encantado”, que não surgiria montado a cavalo, porém, 
dirigindo um automóvel. Pode-se dizer de Lance que é um filme violento sem violência 
(porque a violência está implícita). Ele é uma critica dos valores falsos aceitos ainda 
hoje pela sociedade mostrando que os jovens lutam por um lugar ao sol...67 

  

A fala de Padrella traz uma questão interessando a ser pensada sobre a personagem 

Neusa, ao afirma que ela vive “alienada” no mundo das mídias. Ao que parece essa é uma crítica 

a grande parte da sociedade que consumia esse tipo de entretenimento no período, que como 

colocado na introdução, passa a pensar de forma unificada, e os interesses de consumo são 

fortalecidos. As pessoas usam as coisas por um curto espaço de tempo, isso inclui também tratar 

outras pessoas como objetos ou coisas, que são utilizadas como degraus para uma vida melhor. O 

que demonstrando sempre as características dessa sociedade que só pense em ascensão social ou 

o que ele chama de “um lugar ao sol”, não importando os meios para chegar a tal finalidade. 

 Back aponta que  “...Lance Maior é antes de tudo uma tentativa de dissecação do 

cotidiano. Especialmente do cotidiano dos jovens. Vejo que o número deles aumenta e as 

oportunidade diminuem. Mas todos acreditam no mito da ascensão social.”68 Tanto pela fala de 

Padrella quanto pela fala de Back, é possível identificar uma posição dos mesmos em relação a 

sociedade em que viviam, Lance Maior traz então, em grande medida, aspectos da sociedade 

ocidental da década de 60 e das cidade do Brasil que passaram pelo processo de modernização, 
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cidade como o Rio de Janeiro e São Paulo, e como era também o caso de Curitiba naquele 

momento. 

 Lance Maior possibilita diversas discussões e interpretações sobre as questões dos jovens  

na década de sessenta. E pensando no tema desta monografia, a representação que Back criou 

para as mulheres, tendo as personagens femininas como principal foco. É fundamental pensar e 

compreender que o filme foi escrito por três homens, portanto, pode ser considerado como uma 

visão masculina sobre a mulher do período. 

 É possível identificar uma tentativa de colocar duas personagens como protagonistas 

quase que como opostos. Neusa parece ter mais ambições por ser de uma classe social mais 

baixa, e assim ela também vê o homem como um “objeto”, uma âncora talvez, que pode retirá-la 

da condição de vida precária por meio do casamento. Pode-se pensar, pelo olhar masculino do 

filme, que os homens também se sentem, às vezes, transformados em objetos nas relações com as 

mulheres. 

Já Cristina, por pertencer a uma família abastada, não pretende dar o “golpe do baú”, 

embora, esteja “paquerando” um rapaz da sua turma de amigos. Ela também vê Mário como um 

objeto, só que de diversão. Um “brinquedinho”, ela diz. 

Mas independente da honestidade de seus interesses, Neusa e Cristina são donas do seu 

próprio futuro. Até mesmo Neusa que parece ser “menos moderna” que Cristina, também corre 

atrás do seu futuro, quer algo melhor, é dona do destino. Ela não parece usar meios muito 

honestos para chegar ao seu objetivo – bom casamento – porém, ela tenta e usa os meios que 

tem, por ser jovem, bonita e atraente. Nesse sentindo, Back coloca que, 

 As pessoas são formadas ao longo se sua existência: começam por acreditar numa 
série de coisas, desde que é preciso seguir o exemplo dos mais velhos para progredir, 
até nas mensagens róseas e mentirosas das estórias em quadrinhos, fotonovelas, da 
televisão e do rádio. A estória do filme detém-se na análise crítica de algumas 
perspectivas que são delineadas aos jovens na atual estrutura da sociedade brasileira, 
ou melhor, de como subir na vida e ser feliz, enfrentando uma engrenagem social 
subdesenvolvida, onde as brechas para o sucesso econômico (que é o que conta) são 
obviamente uma glória de minoria. Para isso, o argumento do filme elege dois 
personagens de diferentes origens [tratam-se de Mário e Neusa] e acompanha seus 
esforços em ascender na vida com os atributos e triunfos naturais que possuem (beleza, 
virgindade, disponibilidade política, moral pequeno-burguesa, etc).69 

  

A fala de Back é interessante para pensarmos a forma como ele estava vendo a mulher da 

época, uma mulher que usa seus atributos naturais para chegar de qualquer forma a seu objetivo. 
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Ou melhor, fala dos interesses mútuos de homens e mulheres nas relações de namoro e sexo, que 

envolvem também interesses sociais e financeiros. E que toda essa “cultura” vem sendo 

construída a partir de diversas experiências ao longo da existência de cada individuo, juntamente 

com as influências da mídia e o que ele coloca como “mensagens róseas e mentirosas”. Nesse 

sentido Neusa parece ser fortemente influenciada pelas fotonovelas e até mesmo aparece no 

filme distraída no trem lendo e não ouve sua mãe pedindo para ela fechar a janela. 

 Já Cristina, é sempre associada ao moderno e parece estar antenada com a televisão, que 

era novidade na Curitiba dos anos 1960. É possível identificar esse aspecto principalmente na 

apresentação da mesma. Em grande medida, parece que Back tentou colocar em cada uma das 

personagens aspectos que da sociedade, fazendo uma crítica nos dois casos. Pois Neusa acaba 

não atingindo o seu objetivo e volta com o noivo, sua verdadeira âncora, após descobrir que 

Mário apenas queria aproveitar-se dela. Cristina, embora moderna, mostra contradições ao 

manter uma postura liberal e optar por ainda se manter virgem70.  

 A oposição entre as personagens, também foi colocado no filme por meio das questões 

sociais, mostrando que os jovens de classes diferentes possuem problemas em comum. Volpini 

aponta que, 

 Com uma estória de amor, quisemos mostrar a impossibilidade do amor numa 
sociedade de privilégios e profundos desníveis, onde o egoísmo prevalece 
necessariamente, e tudo vale, então para a ascensão individual na sociedade, mesmo 
que só alguns poucos possam entrar neste lugar. Embora a luta de classes possa ser 
vislumbrada, em sua forma consequente preferimos dar ênfase à luta pessoal, 
apresentado-a criticamente, porque é ainda esta predominante. Os personagens vivem 
dentro de situações concretas da nossa realidade social, e seus problemas são comuns 
aos de todos. Por isso, como estória acontece muito pouco fora do cotidiano. Não 
existe suspense, acredito que o espectador não se sentira enlevado pelas situações, 
tendo de manter, por isso, uma atitude critica diante do que se desenrola. 71 
 

 Assim como os outros autores, Volpini também coloca que Lance Maior é um reflexo de 

uma sociedade com valores corrompidos, em que tudo o que importa é um ganhar o “jogo” da 

ascensão social. O filme parece então, ter sido feito para o jovens, nesse sentido Back afirma que 

seus “personagens são parecidos com muita gente (...) Antes de tudo, Lance Maior é um filme de 

jovens com a linguagem que eles estão acostumados a entender. É como um retrato falado de 
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uma juventude, despolitizada de propósito...Não quero que o público se envolva com os 

problemas dos personagens.”72 

 
A partir de uma reflexão sobre a posição dos roteiristas de Lance Maior, é possível dizer 

que os menos produziram um filme engajado em algumas questões do seu tempo, ainda que não 

no sentido da militância, mas na crítica aos valores individualistas da sociedade capitalista.  

 Segundo Denis, “o engajamento, tal como Sartre o concebeu, caracterizou-se 

essencialmente como tomada de posição refletida, consciência lúcida...”73 O autor coloca ainda 

que segundo Sartre a literatura engajada possui traços definidores, são eles: vontade de 

participação, escolha ética e urgência. Partindo dessas definições é possível identificar em Lance 

Maior uma postura engajada, na medida em que, ele trata dos assuntos da atualidade não de 

forma simples, mas problematizando valores e provocando reflexão. 

 Lance Maior aponta questões sobre a mulher e sobre a sociedade da década de 60, que 

aparece com seus valores corrompidos, porém, de forma peculiar, não deixando claro ao 

espectador, que terá que refletir sobre o filme. O que é uma característica da arte engajada, num 

sentido amplo, ela tem intenções de transformação, porém de formas novas, mostrando um 

posicionamento, um juízo, mas não de com uma mensagem simples como no caso das artes 

militantes, mais sim por meio de mensagens que fazem com o a pessoa pense sobre o assunto.  

 Segundo Marcos Napolitano “os anos-chave” do processo de reestruturação do público 

consumir da arte engajada se deu em 1966 a 196874. Justamente no período em que Lance Maior 

foi idealizado, escrito e produzido. O diretor do filme e os roteiristas tinham uma intenção de 

produzir uma obra crítica, e isso não necessariamente quer dizer que todo o público de Lance 

Maior tenha pensado e refletido sobre as questões propostas no filme, mas uma parte dele que já 

tinha um pensamento mais apurado com as questões do tempo e com as questões propostas por 

Back e os roteiristas. 

 

3.2. A repercussão da Lance Maior na mídia. 
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O último aspecto a ser comentado sobre as representações de mulheres no filme Lance 

Maior refere-se à forma como as imagens femininas foram exploradas pela mídia, quando da 

divulgação do filme. 

Em diversas revistas foram publicadas várias reportagens falando sobre uma cena em que 

Cristina está com a amiga em um clube e saí da piscina de biquíni. 

 

 
Imagens 48 e 49: Sequência XIX – Cristina e Odete andam de biquini por um Clube da cidade. 

 

 A mesma sociedade na qual as pessoas usam diversos jogos de poder para alcançar seus 

objetivos individualistas, mostra sua contradição: é uma sociedade conservadora. A cena de 

Cristina de biquíni parece ter causado certo “desconforto” na sociedade, que estava acostumados 

com os papeis de Regina Duarte na televisão, em que ela era sempre uma mocinha e era até 

então conhecida como “namoradinha do Brasil”. Lembrando que Lance Maior é o filme de estreia de 

Regina Duarte no cinema. 

 Um dos resumos do filme, quando da estréia do mesmo, colocou que  

A conhecida atriz de teatro e televisão, em muitas cenas surgirá em diminutos 
biquínis, mostrando uma outra imagem de Regina Duarte, que o público se habituou a 
ver na televisão. Agora ela surgirá num filme realista que exigiu até mesmo o 
despojamento de sua personalidade: uma personalidade calma, quase introvertida que 
só pensava até há pouco, numa carreira limitada ao teatro e à televisão. Hoje em dia, 
embora obedecendo outra linha, Regina Duarte é também atriz de cinema.75  
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Em outra propaganda, após apresentar os personagens eles colocaram a seguinte frase: 

“...e ainda tem Regina Duarte, pela primeira vez de biquíni”76. Antes de assistir o filme, ao ler 

esse tipo de propaganda ou resumo sobre o filme, o público/espectador já ia assisti-lo com uma 

idéia formada sobre a cena. Embora exista, no filme, uma única cena em que Regina aparece 

mostrando o seu corpo, isso causou um “desconforto” até mesmo para a própria atriz. O Diário 

da Noite aponta que foi necessário um despojamento da personalidade de Regina para gravar as 

cenas, no entanto, a visão sobre a Regina construída pelo publico é justamente uma visão 

construída pelos personagens da mesma na televisão. 

Quando ao uso de biquíni no Brasil de 1968, ao analisar a Revista Panorama, é 

interessante notar a grande quantidade de reportagens que mostram o litoral do Paraná. Uma 

delas utiliza o biquíni como título para reportagem: “O triunfo do biquíni” e mostra fotos de 

moças no litoral usando biquíni77. Nesse sentido, é importante pensar em que quem tinha acesso 

aos produtos oferecidos pelas revistas e a televisão, certamente não eram as classes mais pobres, 

de modo que, também não era essa classe que freqüentavam as praias no litoral, como apontado 

no filme na cena em que Neusa está no salão.78  Neusa que pertence a uma classe social mais 

baixa, até tinha acesso as revistas, como as fotonovelas que ela aparece lendo, porém, não ao que 

nelas era ofertado, aquele “mundo”, o qual ela não pertencia ficava apenas no desejo. 
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Imagens 50, 51, 52 e 53: Revista Panorama, nº 165, Curitiba, fevereiro de 1968. Título da reportagem: “O triunfo do 
Bikini”. 
 

Sobre a cena do biquíni no filme e sua exposição na mídia, Regina afirmou que os 

produtos de Lance Maior são desonestos.  

Na opinião de Regina Duarte, os produtores de “Lance Maior” agiram de uma forma 
desonesta para atrair o público “com a minha cena de biquíni. Concordei em fazer a tal 
cena porque pensei que ela fosse indispensável. E, mesmo eu pedindo não quiseram 
cortá-la. E agora ainda fazem publicidade em torno disso. Só posso ficar chateada.” 
...”Regina Duarte é bastante incisiva na condenação das cenas de “Lance Maior”, 
alguma que ela considera “muito fortes. Na verdade – afirma – “não quero ser estrela 
sexy e também não quero aparecer como mulher fatal”. Bastante furiosa com os 
produtores de “Lance Maior”, Regina acha que não precisa mostrar o corpo para fazer 
sucesso: “Não quero que o público esqueça a minha imagem de televisão.79 
 

 Não apenas esta cena de Cristina chamou a atenção das revistas, mas também uma cena 

em que Neusa aparece de lingerie, que Mário imagina estar com ela em seu quarto e ela tira a 

roupa para ele. Vale ressaltar que em todo o filme, apenas Mário imagina coisas, e coisas íntimas 

com a personagem Neusa, é a imaginação de um homem, que deseja o corpo de Neusa. Embora 

estas sejam as únicas cenas do filme em que as personagens centrais mostrem seus corpos, esse 

assunto aparece em diversas reportagens como por exemplo no jornal Última Hora, em que o 

resumo da reportagem diz: “Regina Duarte e Irene Stefania, duas das mais belas mulheres do 

cinema e televisão, aparecem seminuas em “Lance Maior”, que estréia hoje no Belas Artes.”80 
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Imagens 54 e 55: Sequência XXXVI – Mário está no seu quarto em uma pensão e imagina que Neusa está no quarto 
e começa a tirar a roupa na frente dele, porém a cena acaba apenas com uma abraço dos dois, o que aconteceria, fica 
em aberto. 
 

Mostrar Cristina de biquíni, assim como Neusa de lingerie foi uma escolha de Back, 

assim como todas as outras questões sobre a mulher e sobre a sociedade na Curitiba nos anos 

1960 colocadas ao longo do filme. Em quase todas as falas de Back e dos roteiristas é possível 

notar que o tempo todos eles falam de Lance Maior é uma “tentativa de dissecação do 

cotidiano”, “é uma crítica dos valores falsos aceitos ainda hoje pela sociedade”, que os 

“personagens são parecidos com muita gente”, dentre outras definições. É como se a forma de 

ver as mulheres, nesse filme, fosse coerente com os valores dessa sociedade ali representada. 

Lance Maior, seria então uma representação da sociedade vista por seus criadores, e a imagem 

da mulher, no filme, uma representação de como a sociedade a vê. Mas vale ressaltar, mais uma 

vez, que se trata de uma visão de três homens, que possuem as suas influências, os seus valores e 

suas interpretações. Eles julgaram e construíram personagens e uma história a partir das suas 

próprias vivências e seus juízos de valores. 
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Considerações finais 

 

Lance Maior possibilita várias discussões e análises sobre diversos assuntos da sociedade 

da década de 60 no Brasil. Esta pesquisa procurou compreender de forma mais ampla como a 

mulher foi representada. Ao responder à problemática, vários temas se tornaram indispensáveis 

para entender de forma mais ampla o filme como um todo, como exemplo a capital paranaense 

em pleno processo de modernização – pensando no próprio conceito de modernidade -, e a 

posição da mulher em meio a essas mudanças.  

A partir de então, em grande medida, constou-se, por meio das leituras realizadas, que a 

modernidade provoca transformações nos valores sociais, e as relações se tornam mais efêmeras, 

conforme colocado por Bauman e Berman. Pensando de que forma isso foi levado para o filme, e 

principalmente nas representações das personagens femininas, pode-se colocar que elas fazem 

parte dessa nova sociedade que tem seus valores alterados devido às transformações da 

modernidade.  

É interessante destacar, as posições das protagonistas de Lance Maior, ou seja, as novas 

posições da mulher na sociedade, que independente do meio para chegar ao seu objetivo, elas 

querem algo para si e tentam conquistar, de qualquer maneira. Enquanto Neuza representa um 

comportamento mais conservador, de buscar sua valorização social por meio de um bom 

casamento, Cristina representa uma postura mais ousada. Mostra uma nova postura da mulher 

perante a sociedade, tem suas próprias opiniões, não sendo submissa e conformada. O que condiz 

com os novos comportamentos nas relações entre casais, conforme descritos por Ventura, 

mostrando que Lance Maior possui aspectos não apenas da sociedade Curitiba da década de 60, 

mas sim da sociedade ocidental como um todo. 

A partir da análise de reportagens que saíram quando da estreia do filme em Curitiba, São 

Paulo e Rio de Janeiro, é possível identificar um discurso apelativo da mídia, em relação à 

mulher representada no filme. Lance Maior não possui cenas de sexo, as únicas cenas em que as 

personagens mostram mais o corpo são as cenas que em Cristina sai da piscina de biquíni com 

sua amiga, e a cena em que Mário imagina ver Neuza se despindo para ele em seu quarto. Ainda 

assim, em diversas reportagens se enfatiza que as personagens aparecem em “roupas intimas”, 

usando a imagem do corpo da mulher para fazer propaganda do filme. Todas essas reportagens 
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com características apelativas mostram uma sociedade que ainda não aderiu como um todo à 

modernização, que está passando por um processo de transição, e ao mesmo tempo que se quer 

“moderna” é bastante conservadora. Ou seja, essas notícias deixam perceber um pouco das 

contradições que acompanham o processo de modernização. 

A partir de todos os elementos apresentados nesta monografia, tornou-se mais clara a 

diversidade na representação da mulher em Lance Maior, e a posição de Back e dos outros 

roteiristas, uma vez que colocaram no filme, questões da sociedade, e se mostram com uma 

postura crítica por meio do filme, como diversos artistas da década de 60. Pode-se dizer que a 

mulher em Lance Maior se modernizou com o mundo, e mudou sua posição perante a sociedade, 

alterando os valores até então tradicionais.  

Entretanto, elas possuem contradições, ao mesmo tempo que são modernas, na questão da 

sexualidade, mostram-se conservadores. No caso especifico de Neuza que diz que só terá 

relações sexuais após o casamento – cantando a marcha nupcial na cena analisada no segundo 

capítulo-, como se estivesse se guardando para o casamento.  No caso de Cristina, que conversa 

abertamente com as amigas sobre sexo e sobre namoradores na frente do pai, sente-se ofendida 

quando Mário tentar fazer algo com ela em um dos passeios, sendo este o motivo para o término 

do namoro. Portanto, a mulher em Lance Maior, pode-se dizer que estava no meio de um 

“turbilhão” de mudanças na sociedade, em que existiam, misturados, valores conservadores e 

valores novos. Embora, para a época tanto Cristina como Neuza pudessem ser consideradas 

modernas, por estarem em meio do processo de mudança, ainda carregavam consigo valores 

conservadores.  
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Fontes 

Filme: LANCE MAIOR. Direção de Sylvio Back. Curitiba, Produção: Sylvio Back, A.P. Galante 
e Alfredo Palácios, 1968. 1 filme (100 min), preto-e-branco; 35 mm 

Direção: Sylvio Back 

Elenco (protagonistas): Reginaldo Farias, Irene Stefânia e Regina Duarte 

Roteiro: Oscar Milton Volpini, Nelson Padrellla, Sylvio Back 

 

Entrevista: 

Persona UFPR: Identidade Paranaense – Sylvio Back – Cineasta I, TV UFPR, 2003/2007. 

Entrevista:  

Produzida pela Fundação Inepar: Identidade Paranaense – Sylvio Back – cineasta II. Memória 
Paranaense, TVE/PUC, 1998. 

Roteiro do filme: 

BACK, Sylvio. Lance Maior – 1968/2008 40 anos. Rio de Janeiro. Imago, 2008. 

 
Jornais e revistas: 

Folha de São Paulo, 07.03.1969. 

Folha de São Paulo, São Paulo, 6ª Feira, 07.03.1969.  

Tribuna do Paraná, Curitiba, 06.04.1968.  

Revista Panorama, Curitiba, agosto de 1965, n º 159.  

Gazeta do Povo, Curitiba, Quarta-Feira, 07.11.1979 

Revista Panorama, Curitiba, agosto de 1965, n º 159. 

Jornal da tarde, SP, 07.03.1969. 

O Estado do Paraná, 20.09.1968, p. 20 

 A Gazeta, 10.03.1969.  

Folha da Tarde, São Paulo, 07.03.1969. 

O Estado do Paraná, 29.09.1968. 

Jornal da Tarde, SP, 07.03.1969. 
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Diário da Noite, 07.03.1969. 

Diário da Noite, Ano XLIV, SP, 6ª-feira, 07.03.1969, nº 13.561. 

Última Hora 07.03.1969. 

Folha de São Paulo, 07.03.1969 
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