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RESUMO 

 

Francisco de Assis nasceu no século XII, foi canonizado no XIII e desde o final do 
século XVIII é objeto de estudos historiográficos. O presente projeto tem como 
objetivo identificar as convergências e divergências entre a representação de 
Francisco de Assis no filme Francesco, dirigido por Liliana Cavani em 1989, e as 
hagiografias produzidas na Idade Média (Vida I, de Tomás de Celano, e Legenda 
dos Três Companheiros). Além disso, discutir a aproximação entre a obra fílmica 
sobre a vida de um santo e a hagiografia, gênero literário característico da Idade 
Média. Os estudos das relações entre cinema e história, iniciados na década de 
1960, tiveram grande desenvolvimento nas últimas décadas, assim como a figura de 
Francisco de Assis é objeto de representações no cinema desde a década de 1910. 
Para o desenvolvimento do tema, a pesquisa foi dividida em três tópicos: revisão 
bibliográfica sobre o gênero literário da hagiografia e o Francisco presente nos 
textos hagiográfico e historiográfico; revisão bibliográfica das relações entre cinema 
e História, verificação sobre a presença de Francisco de Assis no cinema e 
apresentação da obra da diretora Liliana Cavani; por último, a análise do filme, 
utilizando a metodologia tripartida proposta por Marcos Napolitano: a identificação 
dos elementos narrativos ou alegóricos do filme; o entendimento do sentido 
intrínseco do filme e sua linguagem; a comparação do conteúdo do filme com outros 
documentos e discursos históricos e materiais artísticos. Como resultado, verificou-
se que o filme possui convergências com as hagiografias, mas também 
divergências, principalmente pela inclusão de cenas referentes a problemas internos 
na Ordem e exclusão daquelas que se relacionam com milagres e visões de 
Francisco. Assim, o filme não se caracterizaria como uma hagiografia fílmica, pois 
não há indicação de ter como finalidade aumentar a veneração ao santo, mas 
mostrar Francisco como um homem que escolhe uma caminhada que altera toda 
sua vida.  
 

Palavras-chave: Francisco de Assis, audiovisual, hagiografia, cinema.  



 

 

ABSTRACT 

 

Francis of Assisi was born in the 12th century, was canonized in the 13th and since 
the end of the 18th century has been object of historiographic studies. The present 
project aims to identify the convergences and divergences between the 
representation of Francis of Assisi in the film Francesco, directed by Liliana Cavani in 
1989, and the hagiographies produced in the Middle Ages (Life I by Tomás de 
Celano and Legend of the Three Companions). In addition, to discuss the 
approximation between the film about the life of a saint and the hagiography, literary 
genre characteristic of the Middle Ages. Studies of the relationship between cinema 
and history, which began in the 1960s, have developed in the last decades, just as 
the figure of Francis of Assisi has been the subject of representations in cinema 
since the 1910s. For the development of the theme, the research was divided into 
three topics: bibliographical review on the literary genre of hagiography and the 
Francis present in the hagiographic and historiographic texts; bibliographical review 
of the relationship between cinema and history, verification about the presence of 
Francis of Assisi in the cinema and presentation of the work of director Liliana 
Cavani; finally, the analysis of the film, using the tripartite methodology proposed by 
Marcos Napolitano: the identification of the narrative or allegorical elements of the 
film; the understanding of the film's intrinsic sense and its language; the comparison 
of the content of the film with other historical documents and discourses and artistic 
materials. As a result, it was verified that the film has convergences with the 
hagiographies, but also divergences, mainly by the inclusion of scenes referring to 
internal problems in the Order and exclusion of those that relate to miracles and 
visions of Francis. Thus, the film would not be characterized as a filmic hagiography, 
since there is no indication of having as purpose to increase the veneration to the 
saint, but to show Francisco as a man who chooses a walk that changes his whole 
life. 
 

Key-words: Francis of Assisi, audiovisual, hagiography, cinema.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de 

Assis, nasce em 1181 ou 1182, converte-se e renuncia aos bens paternos em 1206, 

vai a Roma solicitar ao Papa Inocêncio III a aprovação para a primeira Regra dos 

Frades Menores (perdida) em 1210, falece em Porciúncula em 1226 e é canonizado 

em 1228. Neste mesmo ano, Tomás de Celano1 redige o primeiro relato dedicado à 

vida de Francisco, a Primeira Vida de São Francisco de Assis.2 

Em 1266, a Legenda Maior escrita por São Boaventura (1217-1274), 

ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, é imposta como única, e é 

determinada a destruição das biografias anteriores3. Somente no final do século 

XVIII e no século XIX essas fontes anteriores são reencontradas. 

Nos quase oito séculos que já se passaram desde o primeiro relato sobre 

Francisco de Assis, a vida deste santo tem sido objeto das mais variadas formas de 

representação e apropriação, como por exemplo em afrescos4, literatura5, peças de 

teatro6, musicais7, desenhos animados8, quadrinhos9, novela de televisão10. Além 

                                                           
1 Tomás de Celano, o primeiro biógrafo de São Francisco de Assis, nasceu por volta de 1185, 
nacidade de Celano, na Itália. Foi acolhido na Ordem em 1215 pelo próprio Francisco. Morreu em 
1260. (FRANCISCANOS, s/d). 
2 Resumo a partir de (LE GOFF, 2007, p. 15-19). No Apêndice 1 inserimos uma biografia mais 
detalhada, baseada na apresentada por Jacques Le Goff. 
3 São Boaventura foi eleito ministro geral da Ordem em 1257. Em 1260 foi designado no capítulo 
geral da Ordem para escrever nova biografia de São Francisco de Assis. Três anos depois, a nova 
biografia foi aprovada. No capítulo de 1266 a biografia foi aprovada definitivamente e tornada oficial, 
determinando que todas as biografias anteriores fossem recolhidas e fossem destruídas. A medida foi 
justificada pelos capitulares com a afirmação de que a nova Legenda baseava-se nas informações 
que foram dadas ao ministro geral por companheiros que ainda viviam e conheciam os fatos narrados 
com certeza. (SILVEIRA, 1997). 
4 Os afrescos de Giotto estão na Basílica Superior de São Francisco de Assis, em Assis, na Itália. 
Pintados entre 1296 a 1299, são 28 painéis, inspirados na Legenda Maior, de São Boaventura. Não 
seria necessariamente a biografia de Francisco, mas sim a transformação dele neste “Novo Homem” 
nascido de Cristo. A leitura das imagens deve ser realizada sob 03 chaves: a religiosa, por se 
encontrar num local sagrado e representar a vida de um santo, a artística e a social. (DOZZINI, 2011). 
5 Dante Alighieri, em A Divina Comédia, poema publicado pela primeira vez em 1472, dedica o Canto 
XI, da Terceira Parte, Paraíso, a São Francisco de Assis. “Sua alegria, suas feições serenas, o meigo 
semblante, o amor perfeito, geravam em todos pensamentos santos (...)”. (ALIGHIERI, 2002, p. 332). 
6 Como exemplo, A segunda vida de Francisco de Assis, de José Saramago, escrita em 1988, peça 
cuja tônica é o questionamento de certos valores pregados por Francisco, notadamente a pobreza 
como virtude cristã. (MENEZES, 2009). 
7 Como exemplo, citamos o musical L'Amore quello vero, inspirado na vida de São Francisco e Santa 
Clara. (L’AMORE, 2013, 2014). 
8 Como por exemplo, São Francisco de Assis, da Editora Paulinas. A sinopse indica o seguinte: 
“Estes filmes, em desenho animado, narram mini-histórias de vidas de santos para crianças, com o 
objetivo de despertar nelas o interesse para fazer o bem e ajudar os outros, a exemplo destes heróis 
de fé”. (PAULINAS, s/d). 
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disso, a imagem de Francisco de Assis está em quadros, posters, cartões, 

tatuagens, livros para colorir, bonecos e muitas outras formas de expressão. 

No cinema, a vida de Francisco de Assis é tema de películas desde o 

cinema mudo,sendo a primeira realizada em 1911. Essas primeiras películas tinham 

uma função didática, funcionando também como meio de evangelização com a 

utilização de imagens. Após esta primeira, diversas outras já foram realizadas, 

abrangendo pelo menos 17 filmes, em diversas línguas, diversos países de 

produção e com temáticas diferenciadas11. 

A popularidade e importância de Francisco de Assis ultrapassam os limites 

da religião católica, sendo influência para a umbanda12, o espiritismo kardecista13, 

bem como para comunistas, budistas e outras religiões orientais14. Essa 

popularidade aumentou ainda mais com a escolha do nome do papa atual como 

uma homenagem ao santo e a sua vida de dedicação à religião e à pobreza.  

Em um momento em que o ter importa mais que o ser, o consumo é 

estimulado a todo instante e para todas as idades, que tudo é “ostentação”15, que a 

desigualdade social impera, os ensinamentos e a prática de vida de Francisco são, 

no mínimo, um pedido à reflexão. Francisco, assim, é mais do que um nome, se 

torna um modo de vida, um símbolo e uma bandeira frente à situação atual, o que 

demonstra a abrangência e a importância da sua figura. 

A figura e o nome de Francisco são muito caros em minha vida: meu pai era 

Francisco, foi presidente da Associação Anti-Alcoólica na qual a oração de São 

Francisco era lida nos finais das reuniões e tinha um desapego muito grande ao 

dinheiro. Em 2013, visitei Assis, na Itália, e a certeza de que Francisco16, que se não 

                                                                                                                                                                                     
9 Dentre os diversos quadrinhos encontrados em pesquisa na internet, destaque para o personagem 
Cisco, “um garotinho pequeno, como um cisco, em estatura e humildade”. (CISCO, 2013). 
10 A cena é da novela, O Astro, escrita por Janete Clair, apresentada pela Rede Globo de Televisão 
em 1977/1978. A cena é a do jovem rico que se desfaz das roupas compradas por seu pai. 
(NOVELA, 1977). 
11 Vide levantamento no Apêndice 2. 
12 Existe uma linha na umbanda, a Linha Simiromba, com grande influência de São Francisco de 
Assis. (ISAIA, 2016). 
13 Algumas publicações espíritas tratam da figura de São Francisco de Assis como reencarnação do 
apóstolo João. (NUNES, 2009). 
14 O Frei Vitório Mazzuco Filho narra três encontros que em suas palavras  mostram que São 
Francisco não é mais patrimônio apenas do cristianismo católico: o embaixador russo que não 
aceitou visitar o Vaticano; uma paquistanesa islâmica dervixe e um monge budista. (MAZUCCO, s/d). 
15  O termo “ostentação” vem sendo utilizado, para caracterizar um tipo de consumo e também alguns 
estilos musicais, como o funk e o sertanejo, que se caracterizam pela “a aquisição e exibição de 
produtos ou serviços que identifiquem o proprietário como um indivíduo de classe superior.” 
(SANTOS et al., 2015, p. 3-4). 
16 Como minha professora à época e atual orientadora me ensinou a chamá-lo. 
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houvesse existido teria que ser inventado, seria meu tema de estudo tomou conta de 

mim.  

Entretanto, a ideia de trabalhar com cinema e representação de figuras 

históricas surgiu já no primeiro período de faculdade, quando me deparei com uma 

frase na qual Macedo (2009)17refletia sobre a quantidade de vezes em que São 

Francisco de Assis foi representado no cinema. O autor chama a atenção para a 

importância de se estudar as diversas representações que o cinema faz sobre 

determinadas figuras históricas18.  

Os filmes religiosos, sobre vida de santos, que pela fé se transformam ou 

transformam a sociedade ao seu redor, enquadram-se em uma das categorias dos 

filmes históricos19, a dos “filmes de personagens históricos”, que é um canal 

privilegiado para a difusão de mitos, símbolos e ideais da sociedade atual. 

Com a incorporação do cinema como objeto da pesquisa histórica, as 

relações entre audiovisual e História têm sido objeto de diversos estudos que 

problematizam de que forma o cinema é produtor de História. Além disso, as 

representações de personagens reais no cinema tendem a gerar no senso comum 

uma vinculação entre o representado e o real. 

Considerando esses elementos e os estudos historiográficos sobre cinema e 

História, a nossa pesquisa monográfica buscou identificar as convergências e 

divergências entre dois tipos de representação da vida de Francisco de Assis: em 

um filme e em fontes medievais escritas por frades franciscanos. Buscamos 

problematizar o seguinte: em que medida uma obra cinematográfica sobre a vida do 

Santo se aproxima ou se afasta das principais fontes franciscanas20; ou seja, como 

se deu a transposição entre dois tipos de obras: a literária, no caso a hagiografia, e a 

cinematográfica. 

                                                           
17 MACEDO, José Rivair. Cinema e Idade Média: Perspectivas de abordagem. In: MACEDO, José 
Rivair; MONGELLI, Lênia Márcia. (Org.) A Idade Média no Cinema. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009, 
p. 33. 
18 No caso do texto do autor, o personagem que ele ressaltava era Joana D’Arc. 
19 Classificação proposta por François de La Bretecque: filmes de historiadores: “em que a ficção 
pretende ilustrar um ponto de vista a respeito do passado com base em um saber erudito”; filmes de 
personagens históricos: “em que a época é enfocada a partir do protagonista do enredo”; filmes de 
aventura: “em que a ação transcorre num passado distante e o contexto desempenha papel 
secundário.” Citado por Macedo (op. cit., p. 29). 
20 A diretora da obra escolhida Francesco (1989), Liliana Cavani, declara textualmente conhecer as 
fontes franciscanas e até ter se inspirado na Legenda dos Três Companheiros para a película. 
(BROTRUGNO, 2007, tradução nossa). 
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Além disso, buscamos discutir até que ponto a obra fílmica sobre a vida de 

um santo poderia ser enquadrada dentro da categoria “hagiografia”, tipo de literatura 

muito em voga na Idade Média, na qual se descreve a vida de um santo, com foco 

nas virtudes e nos milagres, engrandecendo sua figura e seu culto.21 

As fontes escolhidas para a análise das convergências e divergências são 

duas das principais hagiografias sobre São Francisco de Assis. A problemática da 

apropriação pelo cinema dos personagens retratados em crônicas, hagiografias e 

outros tipos de testemunhos é uma constante nas discussões e análises de películas 

sobre a Idade Média ou de qualquer período da História. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados como fontes os relatos 

constantes das Fontes Franciscanas22 – a Primeira Vida de São Francisco, de 

Tomás de Celano23, e A legenda dos três companheiros24 – e a obra cinematográfica 

Francesco25, lançada em 1989.26 

Os dois textos escolhidos se inserem em um gênero literário medieval, a 

hagiografia. Além disso, a Vida I foi produzida a pedido do Papa Gregório IX27, 

quando da canonização de seu amigo Francisco no ano de 1228, podendo ser 

considerada a primeira representação da figura de Francisco de Assis. 

A Legenda, que foi publicada pela primeira vez em 1786, seria uma resposta 

dos três freis (Leão, Rufino e Angelo), em 1246, a um pedido do ministro geral da 

Ordem, Frei Crescêncio de Iesi, de envio de notícias e milagres do santo. Sua 

escolha se deve ao fato de que, em entrevista, a diretora Liliana Cavani declarou 

que a Legenda foi fundamental para a construção do roteiro do filme objeto de 

                                                           
21 Conforme e-mail trocado com a professora Dra. Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva em 
23/01/2012: “Quanto à sua questão, se um filme sobre Francisco pode ser uma hagiografia, acho que 
depende do filme. A definição de hagiografia é dupla: textos que tratam de forma acadêmica dos 
santos e seu culto e textos religiosos que buscam engrandecer uma figura e seu culto. Neste último 
sentido acho que alguns filmes sobre santos podem se encaixar, já que visam estimular a devoção a 
uma dada personagem.” (Apêndice 3) 
22 Foram utilizadas para a pesquisa as versões constantes em SILVEIRA, Ildefonso; REIS, Orlando 
dos (Org.). São Francisco de Assis: escritos e biografias de São Francisco de Assis; crônicas e outros 
testemunhos do primeiro século franciscanos. Petrópolis: Vozes, 1997. 
23 No Apêndice 4 apresentamos a estrutura da Vida I, com o indicativo do título dos capítulos, bem 
como se as cenas tratadas constam no filme. 
24 No Apêndice 5 apresentamos a estrutura da Legenda, com o indicativo do título dos capítulos, bem 
como se as cenas tratadas constam no filme. 
25 No Apêndice 6 consta a ficha técnica do filme. 
26 A partir daqui utilizaremos as expressões e siglas Vida I (1C) e Legenda (LTC) para se referir às 
duas fontes hagiográficas. 
27 Gregório IX foi o nome escolhido pelo Cardeal Hugolino, que era bispo de Óstia e um foi escolhido 
como protetor da Ordem.  
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análise, bem como que três dos cinco freis que estão presentes em uma tenda, no 

início do filme, seriam os três companheiros.  

O filme Francesco é uma produção italiana e alemã, dirigida pela italiana 

Liliana Cavani, com um dos maiores astros hollywoodianos no momento de sua 

produção, o ator Mickey Hourke, no papel de Francisco. Segundo de três obras 

dirigidas pela diretora italiana sobre Francisco,28 tem como característica ser 

apresentado como a memória dos seus companheiros e de Clara de Assis sobre 

Francisco. Assim, memória e história se juntam no filme fornecendo um interessante 

viés de análise quanto à humanização do santo. 

Para o desenvolvimento da pesquisa monográfica, dividimos o texto em três 

momentos, cujos resultados estão distribuídos nos três capítulos: primeiramente 

tratamos da figura de Francisco de Assis nas hagiografias e historiografia, em 

segundo lugar a relação entre Cinema e História, e por fim, a análise das 

divergências e convergências entre as fontes escritas e a obra fílmica, bem como a 

aproximação entre a obra fílmica sobre a vida de um santo e a hagiografia, gênero 

literário característico da Idade Média. 

O primeiro capítulo foi desenvolvido no sentido de perceber qual é a figura 

de Francisco de Assis presente nas duas hagiografias escolhidas, a Vida I e a 

Legenda. Essas visões sobre a figura de Francisco de Assis foram pontuadas e 

discutidas à luz da historiografia sobre Francisco e as fontes franciscanas, 

notadamente as obras de Jacques Le Goff (2007) e Paul Sabatier (2011). Procurou-

se também fazer uma revisão bibliográfica sobre o gênero literário hagiografia, 

considerando a importância do entendimento de tal conceito para o tratamento das 

fontes. Neste capítulo também discutimos sobre o conceito de representação, de 

Roger Chartier (1991). 

O segundo capítulo foi dedicado à discussão teórica entre cinema e História, 

bem como a discussão sobre o uso de fontes audiovisuais nas pesquisas históricas. 

Neste momento, foram de grande relevância para a pesquisa os trabalhos de Marc 

Ferro (2010), um dos precursores de estudos sobre História e Cinema, de Rivair 

Macedo (2009), com estudos específicos sobre a Idade Média, de Marcos 

Napolitano (2010), sobre o uso de fontes audiovisuais, de Robert Rosenstone 

(2010), sobre o audiovisual como forma de transmissão da história. Neste capítulo 

                                                           
28 A primeira, em 1966 e a terceira em 2014. 
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apresentamos,ainda, a obra Francesco, sua diretora e a filmografia29, além da 

questão política presente no cinema de Liliana Cavani, bem como pontuamos 

convergências e divergências desta obra cinematográfica específica com outras 

obras cinematográficas a respeito de Francisco de Assis. Para esta apresentação da 

diretora e da obra consideraremos, também, declarações da diretora e atores em 

jornais ou televisão, bem como entrevista com a mesma sobre o desenvolvimento do 

roteiro da película30. 

Por último, no terceiro capítulo, procedeu-se a uma análise das 

convergências e divergências entre as representações de Francisco de Assis nas 

hagiografias e no filme. Como subsídio para o desenvolvimento do capítulo foi 

montada tabela31 com a divisão do filme em cenas, buscando relacioná-las com as 

cenas descritas nas hagiografias. Outro ponto objeto do capítulo é perceber que 

elementos presentes no filme buscam engrandecer a figura do santo e seu culto, de 

forma a perceber se esta obra poderia ser equiparada a uma hagiografia32. 

Assim, ao final dessas análises queremos contribuir para esta polifonia33 que 

temos a partir das diversas construções de figuras de Francisco de Assis, desde a 

primeira de Tomás de Celano. Parafraseando o medievalista e franciscanista 

Jacques Le Goff (2007), eu também quero apresentar o meu Francisco. 

                                                           
29 A filmografia completa da diretora consta no Apêndice 7. 
30 Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 (tradução nossa). 
31 No Apêndice 9 apresentamos a distribuição e análise individualizada das cenas do filme, bem como 
indicativo da presença da cena nas hagiografias (Vida I e LTC). 
32 Conforme e-mail trocado com a professora Dra. Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva em 
23/01/2012, especialista no tema hagiografia (Apêndice 3). 
33 O conceito de polifonia aqui adotado é oriundo da música medieval, em que uma multiplicidade de 
vozes independentes se combinam numa unidade de ordem superior, sobrepondo-se em simultâneo. 
No caso dos textos sobre Francisco de Assis, a polifonia está caracterizada pela multiplicidade de 
vozes, com pontos de vistas não só diferentes, mas eqüipolentes e que não se misturam, mantendo a 
sua individualidade de análise. O conceito de polifonia também foi discutido por Bakhtin, que trouxe 
esta idéia para o texto que é constituído de várias vozes, sendo a reconfiguração de outros textos que 
lhe deram origem, em permanente diálogo entre eles. (PIRES e TAMANINI-ADAMES, 2010; ROMAN, 
1992). 
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2 FRANCISCO DE ASSIS: HAGIOGRAFIA E HISTORIOGRAFIA 

 

2.1 O TEXTO HAGIOGRÁFICO 

 

O culto aos santos, que remonta aos primeiros séculos do Cristianismo, nasce 

com os mártires, sendo encorajado pelos ascetas e expandido pela vida monástica. 

Nos primeiros séculos, mais especificamente entre os séculos IV e VI, o culto dos 

santos serviu como catalisador de mudanças na vida pública romana, sendo fator 

determinante para o sucesso do cristianismo, pois de acordo com Souza (2002, p. 

18), “o culto dos santos foi um dos meios em que se projetou a progressiva 

aproximação entre o universo público e o doméstico que se processava. Através do 

santo, a celebração pública do cidadão eminente tende a fundir-se à figura de 

devoção privada das famílias romanas.” 

De um início em que o santo era constituído a partir da experiência popular, 

basicamente a partir de sua reputação e da devoção em torno do seu local de 

sepulcro, a constituição da figura santa passa a ser um processo, de competência 

exclusiva da autoridade papal. Os santos, de acordo com Cunningham (2011, p. 71) 

“são intercessores diante de Deus (juntamos suas preces às nossas), modelos a 

serem seguidos e mestres da fé pelas suas virtudes.”  

Assim, a santidade constituiu um fenômeno importante da vida do Ocidente 

medieval com diversas dimensões: 

 

(...) fenômeno espiritual, ela é a expressão da busca do divino; fenômeno 
teológico, ela é a manifestação de Deus no mundo; fenômeno religioso, ela 
é um momento privilegiado da relação com o sobrenatural; fenômeno social, 
ela é fator de coesão e de identificação de grupos e de comunidades; 
fenômeno institucional, ela esta no fundamento das estruturas eclesiásticas 
e monásticas; fenômeno político, enfim, ela é um ponto de interferência ou 
de coincidência da religião e do poder. (GAJANO, 2002, p. 449). 

 

Acompanhando o culto, surge um tipo de literatura que auxilia na 

disseminação do santo e na fixação da memória histórica de suas ações: inicia-se 

com as Actas dos processos judiciais que condenam os cristãos, nas quais se tem a 

afirmação pessoal da fé; a partir de uma maior elaboração, as actas dão origem às 

Passiones, que descrevem os sofrimentos dos mártires, apresentados como 

modelos de fé e permitindo que outras comunidades conheçam como os mártires 

permaneceram fiéis a Cristo; novas elaborações dão origem às legendas, que 
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geralmente lidas em voz alta, exaltam as virtudes, os milagres e o poder das 

relíquias de santos e mártires. (GAJANO, 2002; CUNNINGHAM, 2011). 

A fase seguinte é a das hagiografias, termo formado pela junção das palavras 

gregas hagio (santo) e grafia (escrita)34. São relatos da vida de um santo compostos 

não somente de informações biográficas, que buscam transformar a vida dos leitores 

em seus aspectos interior e exterior, por meio de exemplos, com a pretensão honrar 

e glorificar a Deus e auxiliar no crescimento da Igreja.  (MIATELLO, 2010). 

Gênero literário predominantemente medieval, a literatura define a hagiografia 

da seguinte forma: 

 

HAGIOGRAFIA – Grego hagiografia, escritos relativos a santos. 
 Sinônimo de ‘hagiologia’, designa os textos destinados a relatar a 
vida de santos. Comum desde a Idade Média nos países católicos ou que 
receberam influência da Igreja, a hagiografia ostentou caráter literário até o 
século XVIII, quando passou a incorporar as preocupações cientificizantes 
despertadas na ciência historiográfica do tempo. Com o Romantismo, as 
vidas dos santos inspiraram poetas e dramaturgos. (...) (MASSAUD, 1978, 
p. 269).     

 

Segundo Sobral (2005), o texto construído pelo hagiógrafo, por ter por 

objetivo demonstrar a santidade do seu personagem, tem uma estrutura de 

enunciado em quatro unidades: 

 

(...) a Infância, que se desenvolve em filiação (nobre e poderosa), 
nascimento maravilhoso e precocidade; a Maturidade, que se desenvolve 
no cumprimento de um ou vários modelos de santidade e no seu 
sancionamento por Deus; a Morte, que se desenvolve em preparação, 
sinais maravilhosos e tumulação; e o Culto, que inclui seriação de milagres 
póstumos e trasladações ou invenções de relíquias. (SOBRAL, 2005, p. 
101). 
 

A produção hagiográfica deve ser analisada inserida dentro de um tempo e 

espaço, tendo em vista que representa uma formação discursiva de determinado 

momento histórico-social e está relacionada com determinada conjuntura. 

(MENEZES, 2009). 

 

                                                           
34 Pereira (2007, p. 163) indica a origem na palavra grega hagiografhon, que significaria literalmente 
escrita santa. Segundo a autora o termo é conhecido dos autores antigos, mas sem sua utilização 
santoral, notadamente para designar livros do Antigo Testamento, sendo que entre os séculos IX e 
XII usa-se a palavra hagiographa para designar de forma genérica “escritos santos, piedosos ou 
sagrados.”  
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Michel de Certeau, em seu livro A escrita da história, dedica um capítulo a 

analisar o discurso hagiográfico, um discurso no qual “a combinação dos atos, dos 

lugares e dos temas indica uma estrutura própria que se refere não  essencialmente 

‘àquilo que se passou’, como faz a história, mas ‘àquilo que é exemplar’” 

(CERTEAU, 1982, p. 267). Certeau elenca algumas características para esse 

discurso: se inscreve na vida de um grupo; estanca o desenvolvimento num 

momento dado de vários tipos de manifestações (oral, manuscrita, impressa); indica 

a relação do grupo com outros grupos; traz para a comunidade um elemento festivo, 

situando-se ao lado do descanso e do lazer; a individualidade é suplantada pelo 

personagem; é em rigor um discurso de virtudes, menos com um significado moral e 

mais como do extraordinário; existe sempre uma teologia investida no discurso 

hagiográfico; predominância de particularizações de lugar sobre as de tempo: a vida 

de santo é uma composição de lugares.   

 Este modelo discursivo, o hagiográfico, apresenta traços que os estudiosos 

apontam como sendo aqueles que os distinguem de outros textos literários que 

também tenham a vida de santos como objeto (SOBRAL, 2005, p. 98): “a) os extra-

textuais: a intencionalidade (promover a imitação, catequizar, edificar) e a 

funcionalidade do texto hagiográfico (promover ou apoiar o culto); b) textuais: o 

discurso panegírico com enumeração das virtudes, o maravilhoso, a 

intertextualidade bíblica e litúrgica e a atemporalidade da narrativa.”  

A ampla divulgação da vida dos santos também se fazia por meio das 

iconografias dos santos, como por exemplo, no caso de São Francisco de Assis, os 

painéis de Bonaventura Berlingheri (1235) e os afrescos de Giotto (1296-1299). 

Existe uma estreita ligação entre as hagiografias e a iconografia dos santos, pois as 

representações iconográficas eram outra forma de representação e divulgação da 

vida do santo: 

 

As imagens veiculam os modelos, ou melhor, elas os evidenciam graças a 
atributos fixos bem reconhecíveis, propagando assim a veneração que os 
cerca e influindo na natureza das experiências religiosas: as imagens 
podem, com efeito, inspirar visões que serão em seguida transmitidas pela 
hagiografia escrita, que por sua vez poderá suscitar novas imagens. A 
iconografia permite promover a santidade, colocando seus ‘sinais’ em 
evidência; basta pensar no papel que ela desempenhou na história dos 
estigmas de Francisco (...). (GAJANO, 2002, p. 461). 
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Assim, o texto hagiográfico possui características peculiares, ligadas ao seu 

momento e meio de produção, com finalidade de que o santo se manifeste para o 

leitor por meio de suas virtudes e seus milagres. A elaboração das hagiografias 

buscava tanto a beleza do discurso como seu refinamento para a ilustração da vida 

do santo, além de também ser objeto de uso político, propaganda do poder que 

representavam ou de legitimação de determinados discursos eclesiástico. 

 

2.2 FONTES FRANCISCANAS 

 

As Fontes Franciscanas são um conjunto de escritos relacionados a 

Francisco de Assis ou a ele atribuídos: são 19 hagiografias, completas ou episódicas 

escritas nos séculos XIII e XIV e 28 textos atribuídos a Francisco. A imposição em 

1266,da Legenda Maior escrita por São Boaventura (1217-1274), ministro-geral da 

Ordem dos Frades Menores, como a única e oficial, também determinou a 

destruição de todos estes escritos anteriores35. 

Ao longo dos séculos elas tiveram importância fundamental na transmissão e 

manutenção do conhecimento sobre São Francisco e do espírito franciscano, assim 

como da construção do imaginário sobre o santo, sendo fonte de saber para os 

frades menores que ingressavam na Ordem e também para conhecer a estrutura da 

Ordem nos primeiros tempos, construindo uma memória franciscana. (CARVALHO, 

2005; 2011).  

Compondo um corpus hagiográfico relativo a São Francisco de Assis, tais 

escritos guardam características que os tornam peculiares dentre a produção de 

vidas de santos: 

 

em primeiro lugar, pela quantidade e variedade das versões e dos autores, 
chegando a, pelo menos, dez Vidas só no século XIII; em segundo lugar, 
pelo visível interesse de controle que o papado manifestou desde a primeira 
redação, encomendando e aprovando o texto, coisa inusual para o período; 
em terceiro lugar, pela contradição interpretativa que muitas dessas versões 
apresentam entre si (...). Desse modo, observamos que as Vidas de são 
Francisco, em suas múltiplas formas, não serviram apenas para e 
edificação e propagação de um culto, mas para a contenção dos problemas 

                                                           
35 O documento capitular de 1266 diz o seguinte: “Além disso, o capitulo geral manda sob obediência 
que sejam destruídas todas as legendas do bem-aventurado Francisco compostas anteriormente e 
que, onde possam ser encontradas fora da Ordem, os frades cuidem de retirá-las, pois a legenda 
escrita pelo ministro geral foi compilada com a ajuda daquilo que ele mesmo ouviu da boca daqueles 
que estiveram quase sempre com o bem-aventurado Francisco, e tudo o que se pode saber com 
certeza e com provas foi nela inserido com cuidado.” (LITTLE, 1914 apud SIQUEIRA, 2013, p. 12-13). 
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internos de uma Ordem religiosa altamente numerosa e dilatada por toda a 
cristandade, incluindo as terras do Oriente. (MIATELLO, 2010, p. 60). 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas como fontes duas das 

mais importantes36: a Primeira Vida de São Francisco (Vida I), de Tomás de 

Celano37, e A Legenda dos Três Companheiros (Legenda). Dois textos hagiográficos 

nos quais estão presentes características definidoras do gênero hagiográfico: o foco 

nas virtudes e nos milagres, para engrandecer sua figura e seu culto. 

A Vida I foi produzida a pedido do Papa Gregório IX38, quando da 

canonização de seu amigo Francisco de Assis no ano de 1228, tendo sido por ele 

aprovada pelo em 1229, podendo ser considerada a primeira fonte com uma 

representação da figura de Francisco de Assis39. 

A Vida I é dividida em um Prólogo, três Livros e um anexo com os Milagres de 

São Francisco40. O próprio Celano nos fornece as partes que a compõem, bem 

como nos indica a preocupação em vincular sua escrita com relatos daqueles que 

conviveram com o Santo, além de prestar homenagem àquele que solicitou a 

produção do texto: 

 

Divido em três pequenos livros tudo que consegui ajuntar sobre o santo 
homem, distribuindo a matéria em capítulos, para que a mudança dos 
tempos não confundisse a ordem dos fatos e não pusesse a verdade em 
dúvida. 
O primeiro livro segue o correr da história, é dedicado principalmente à 
pureza da sua vida, aos seus santos costumes e edificantes exemplos. Aí 

                                                           
36 Foram utilizadas para a pesquisa as versões constantes em SILVEIRA, Ildefonso; REIS, Orlando 
dos (Org.). São Francisco de Assis : escritos e biografias de São Francisco de Assis; crônicas e 
outros testemunhos do primeiro século franciscanos. Petrópolis: Vozes, 1997. 
37 Tomás de Celano nasceu por volta de 1185, nacidade de Celano, na Itália. Foi acolhido na Ordem 
em 1215 pelo próprio Francisco. Morreu em 1260. (FRANCISCANOS, s/d). 
Paul Sabatier (2011, p. 463) nos apresenta a seguinte ideia sobre Celano: “Temperamento pacífico, 
ele pertencia à categoria dessas almas que se persuadem facilmente de que a obediência é a 
primeira virtude, que todo superior é um santo e que se, por infelicidade, não for santo, a gente deve 
agir como se fosse.” 
38 Esta é uma afirmação do próprio Tomás de Celano no Prólogo da Vida I: “Fiz isso por ordem do 
glorioso Papa Gregório...” (1C, Prólogo, parágrafo 1, p. 177). Gregório IX foi o nome escolhido pelo 
Cardeal Hugolino, que era bispo de Assis quando da conversão de Francisco. Segundo Miatello 
(2010), Hugolino exerceu também a função de legado papal na região da Itália setentrional, tendo 
como principais atribuições o combate à heresia e a reforma da Igreja, o que o aproximou 
consideravelmente das ordens mendicantes.   
39 Após a decisão de 1266, que determinou a destruição de todas as legendas anteriores sobre a vida 
de São Francisco, a Vida I foi publicada pela primeira vez em 1786, com base em manuscritos 
encontrados, principalmente, junto a casas não-franciscanas, como beneditinos e cistercienses. 
(SILVEIRA, 1997).  
40 No Apêndice 4 apresentamos a estrutura da Vida I, com o indicativo do título dos capítulos, bem 
como se as cenas tratadas constam no filme. 
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foram colocados só alguns dos muitos milagres que o Senhor nosso Deus 
se dignou operar por meio dele enquanto viveu nesta terra. 
O segundo livro conta os acontecimentos desde o penúltimo ano de sua 
vida ate seu feliz passamento. 
O terceiro contém uma porção de milagres – embora não conte a maior 
parte – que o gloriosíssimo santo tem operado na terra agora que está 
reinando com Cristo nos céus. Também fala da devoção, da honra, do 
louvor, e da glória que lhe tributaram o glorioso Papa Gregório, e com ele 
todos os cardeais da santa Igreja Romana, devotadissimamente, quando o 
canonizaram. (1C, Prólogo, parágrafo 2, p. 177-178). 

 

Para Silveira (1997, p. 20), “apesar de ser antes de tudo um hagiógrafo que 

procura enaltecer seu herói, Tomás de Celano preocupa-se também em situar o 

santo no tempo e no espaço, e não somente nas altíssimas nuvens da santidade.” 

Tomás de Celano escreveu ainda a chamada Segunda Vida, entre 1246 e 

1247, como complemento e tratamento de aspectos não abordados na Vida I. A 

redação dessa Vida II foi solicitada pelo ministro geral da Ordem, Crescêncio de Iesi, 

a partir da compilação de relatos que solicitou aos frades que enviassem sobre 

acontecimentos da vida de Francisco que tivessem conhecimento. Um dos relatos 

apresentados seria a Legenda dos Três Companheiros enviada por Frei Leão, Frei 

Ângelo e Frei Rufino. (SILVEIRA, 1997).  

A Legenda é uma coletânea, anexada a uma carta assinada por três dos 

companheiros de Francisco dos primeiros tempos (Leão, Rufino e Ângelo41), com 

passagens da vida de Francisco que os mesmos teriam vivenciado, que denominam 

Flores colhidas num prado ameno, não uma legenda, pois já haviam diversas Vidas 

escritas. Na carta, os próprios autores indicam sua origem: 

 

Ao reverendo em Cristo, Padre Frei Crescêncio, por graça de Deus ministro 
geral, a devida e obsequiosa reverência dos irmãos Leão, Rufino e Ângelo, 
antigos companheiros, embora indignos, do beatíssimo Pai Francisco. 
Por ordem vossa e do último capítulo geral, os irmãos estão obrigados a 
transmitir a Vossa Paternidade os atos e prodígios do beatíssimo Pai 
Francisco que conheçam ou venham a conhecer. Por isso nos pareceu 
dever nosso, a nós que convivemos com ele por longo tempo, comunicar a 
Vossa Santidade, com absoluta verdade, alguns dos fatos que diretamente 
testemunhamos e outros que conseguimos saber por intermédio de alguns 
irmãos, (...). (LTC, Epístola, parágrafo 1, p. 646).   

 

                                                           
41 Leão foi secretário particular e responsável pela escrita de vários documentos que são atribuídos a 
Francisco; Rufino era o enfermeiro de Francisco no final de sua vida; Ângelo, o “guardião de 
Francisco”, estava sempre ao lado de Francisco, sendo o único que esteve em Roma, quando da 
aprovação da primeira Regra. (CARVALHO, 2011) 
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A Legenda foi publicada pela primeira vez em 1786, pelos bollandistas42, e 

durante os séculos seguintes diversas questões quanto à autoria, autenticidade e 

datação do documento surgiram e foram objeto de debate entre historiadores. As 

dúvidas chegam, inclusive, a se o texto realmente seria aquele a que se refere a 

carta de abertura e ao próprio texto que chegou até nós: 

 

De fato, a Carta de Grécio, assinada por Leão, Ângelo e Rufino e datada de 
11 de agosto de 1246, comprova a suspeita dos cortes feitos na Legenda 
dos três companheiros, pois o texto dessa legenda não corresponde ao que 
a carta introdutória anunciara. Há uma longa narração da juventude de 
Francisco e dos tempos da Ordem; contudo, a partir daí, acontece um salto 
brusco para a morte do santo e sua canonização, ignorando o período da 
crise na Ordem que marca o conflito entre os Espirituais e os Conventuais.43  
(BORGES, 2008, p. 46).   
 
A Vida dos Três Companheiros (Legenda trium sociorum) que chegou até 
nós com toda a probabilidade não é a original endereçada a Tomás de 
Celano, mas verossimilmente uma compilação do início do século XIV, 
bebendo a um tempo da Vita secunda de Tomás de Celano e nas fontes 
autenticamente leoninas não utilizadas por Tomás, e, talvez, entre elas no 
texto original de Frei Leão: o Speculum perfectionis ou Espelho da 
Perfeição, que também não deve ser uma obra autêntica de Frei Leão, pois 
parece ter sido composta depois de sua morte, segundo as narrativas ou 
escritos de Leão diretamente transcritos. (LE GOFF, 2007, p. 56-57). 

 

A obra é composta de uma Epístola, na qual os freis apresentam suas 

considerações sobre o porquê do escrito, o que escrevem e sua motivação para a 

escrita. O Florilégio, como os autores indicam seu texto ao invés de Legenda, é 

composto de 18 capítulos que acompanham a vida de Francisco do nascimento até 

a canonização. O capítulo 1 é dedicado ao nascimento e à juventude; do capítulo 2 

ao 7 é descrito o processo de conversão de Francisco, enquanto ainda não tem seus 

companheiros; do capítulo 8 ao 12 temos os primeiros tempos, com a primeira 

Regra, os primeiros seguidores, as dificuldades, as humilhações e perseguições 

sofridas, cujo ciclo se completa com a aprovação da primeira Regra; do capítulo 13 

                                                           
42

 Em 1607 o jesuíta holandês Heribert Rosweyde iniciou projeto de escrita de 18 volumes sobre a 
vida dos santos católicos a partir de pesquisas nas fontes originais, porém o projeto não progrediu por 
falta de apoio de seus superiores. A partir de 1630, coma morte de Rosweyde, Jean Bolland assume 
o projeto, pesquisando junto com seus auxiliares, diversas bibliotecas da Europa para escrever as 
mais autênticas hagiografias possíveis. Em 1643 são lançados os dois primeiros volumes da Acta 
Sanctorum. A Sociéte des Bollandistes existe até os tempos atuais, realizando pesquisas e 
publicações relacionadas com o campo hagiográfico. (CUNNINGHAM, 2011; SOCIÈTÉ DES 
BOLLANDISTES, 2017). 
43 Se refere à cisão ocorrida na Ordem dos Frades Menores no século XIII entre aqueles que 
apoiavam os estudos e o crescimento da Ordem, sem a perda dos princípios básicos (os 
conventuais) e os que defendiam o seguimento do ideal concebido por Francisco (os espirituais). 
(CARVALHO, 2011).  
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ao 16 são tratadas algumas questões sobre a estruturação da Ordem religiosa, 

como a transferência para a Porciúncula, os capítulos gerais, os protetores dentro da 

estrutura eclesiásticas, as atribulações na evangelização pelo mundo e a nova 

Regra, desta vez bulada; com um salto de pelo menos cinco anos, que até hoje 

intriga os estudiosos, os dois últimos capítulos (17 e 18) tratam da morte e da 

canonização de Francisco.44 

Independentemente das questões que envolvem a Legenda, o texto é uma 

importante fonte sobre a vida de Francisco, sendo sua inclusão como objeto de 

nossa pesquisa devido à diretora do filme Francesco, Liliana Cavani, ter declarado 

que a Legenda dos Três Companheiros foi um texto base para o filme Francesco, 

pois também é a história deles, ou seja, dos primeiros seguidores de Francisco, “os 

verdadeiros sábios loucos” que “que imitaram Francisco que imitava Jesus, e nisso 

há uma carga de ternura amistosa belíssima.” Liliana salienta porque a Legenda é 

tão importante: “o testemunho deles se torna o estudo mais profundo sobre o sentido 

da experiência de Francisco e de sua primeira comunidade.”45 

Essa percepção de Liliana Cavani sobre a importância da Legenda pode ter 

tido sua origem na leitura da obra de Paul Sabatier, escrita em 1894, que também 

tem a Legenda como uma obra especial, notadamente por ter em seu bojo um elogio 

aos primeiros ideais da Ordem, notadamente a pobreza. Além disso,  

 

Em seu estado atual, esta Legenda dos Três Companheiros é o mais belo 
monumento franciscano e uma das produções mais deliciosas da Idade 
Média. Essas páginas têm alguma coisa doce, íntima, casta, uma seiva de 
juventude e de virilidade que os Fioretti lembrarão sem jamais atingir. Há 
mais de seiscentos anos de distância, sentimos que revive o sonho mais 
puro que já comoveu a Igreja cristã. (SABATIER, 2011, p. 473). 

 

As questões envolvendo as interpretações que surgem a partir das fontes 

franciscanas nos remetem ao conceito de representação, proposto por Roger 

Chartier (1991, p. 184), pois “a representação é o instrumento de um conhecimento 

mediato que faz ver um objeto ausente substituindo-lhe uma ‘imagem’ capaz de 

repô-lo em memória e de ‘pintá-lo’ tal como é.” Ou seja, a imagem presente para um 

objeto ausente faz com que o objeto exista na forma como a imagem o retrata, 

sendo esta a que fica para a posteridade.  
                                                           
44 No Apêndice 5 apresentamos a estrutura da Legenda, com o indicativo do título dos capítulos, bem 
como se as cenas tratadas constam no filme. 
45 Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 (tradução nossa) 
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Este conceito de representação proposto por Chartier é de suma importância 

na análise objeto do presente trabalho, pois estamos trabalhando com duas formas 

de representação de Francisco, cinema e hagiografias, além de que nos ajuda 

também a compreender melhor, conforme salienta Siqueira (2013, p. 25), “esta 

íntima relação entre uma produção hagiográfica e o grupo que a cria, que a defende 

e que dela se alimenta (...)”. 

Dois produtos, a hagiografia e o filme, que podem ser unidos a partir da  

noção de representação, como nos lembra Raquel Funari: 

 
Não se espere, portanto, encontrar a realidade, mas aparências da 
realidade. Não se trata de uma necessidade do real, mas simplesmente da 
necessidade de acreditar. Claro que há que existir um elo indispensável 
entre a representação e a experiência humana. Muito antes do surgimento 
do cinema, isto estava claro, se voltarmos às vidas de santos, ou 
hagiografias. (FUNARI, 2012, p. 25). 

 

A partir destas duas hagiografias podemos perceber o tumultuado percurso 

das Vidas de São Francisco de Assis, dentro e fora da Ordem dos Frades Menores, 

bem como a polifonia que se forma a partir de uma única figura, Francisco de Assis. 

Todas com sua verdade, todas com sua certeza.  

 

2.3 O FRANCISCO HAGIOGRÁFICO, O SANTO DE ASSIS 

 

Veremos a seguir como as duas hagiografias escolhidas, a Legenda dos Três 

Companheiros e a Vida I de Tomás de Celano, nos apresentam Francisco, que tipo 

de personagem essas peças literárias constroem e permitem ao leitor extrair de sua 

leitura, considerando os contextos de sua escrita relatados anteriormente.  

A Legenda dos Três companheiros como consta da própria epístola não quer 

ser uma nova legenda, mas trazer alguns atos de prodígios de Francisco que seus 

autores presenciaram ou que souberam por quem presenciou, “como quem, num 

prado ameno, colhe flores, a nosso ver as mais belas.” (LTC, Epístola, p. 647). 

Assim, são as memórias daqueles que conviveram com o santo nos primeiros 

anos que estão presentes aqui, num momento em que a Ordem passava por 

disputas em torno de mudanças em seus rumos essenciais, por isso a escolha pela 

pobreza é o centro desta hagiografia, com exceção do último capítulo que trata da 

canonização.  Além disso, podemos entender que ao indicarem o texto como um 

florilégio, deixa-se subtendido a seletividade presente. 
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Ao longo dos 18 capítulos e 76 parágrafos da Legenda podemos extrair 

algumas características, que, no conjunto, nos mostram que Francisco os autores 

procuram construir: jovem brincalhão, alegre, boêmio, pródigo nos gastos consigo e 

com os amigos, extravagante no vestir, mas comedido nos costumes e nas palavras, 

generoso e caridoso (parágrafos 2 e 3); benfeitor dos pobres mesmo antes de sua 

conversão e que experimenta a pobreza antes de se decidir por ela (parágrafos 8 e 

10); sofre por Cristo ter sofrido, chora e faz penitência em honra da paixão de Cristo 

e após a conversão busca a imitação do Cristo, vivendo conforme a paixão 

(parágrafos  14 e 16); tem todo o seu processo de conversão iluminado e indicado 

por visões e chamados divinos (parágrafos 5, 11 e 13); injuriado, chamado de insano 

e demente, apedrejado, visto como louco, por causa de sua mudança física e 

espiritual (parágrafo17); não vê importância nos bens terrenos e no dinheiro, se 

despojando de bens, vestes, nome, família para servir a Deus (parágrafos  16 e 20); 

cujo exemplo de vida e penitência faz com que outros jovens desistam de tudo e se 

unam a ele, deixando seus bens para pedir esmola de porta em porta, numa época 

em que ninguém o faz (parágrafos 27 a 35); que desde o início deixa claro para a 

Igreja, na figura do bispo de Assis, que ele e seus seguidores não querem possuir 

nada (parágrafo 35); honrado por Deus, em vida, com os estigmas para mostrar ao 

mundo o fervor do seu amor (parágrafo 69). 

A escolha da pobreza é elemento central na construção do Francisco 

realizada pela Legenda, assim como a presença do miraculoso no processo de 

conversão e a indicação de que a bondade e santidade de Francisco já estavam 

presentes desde seus tempos de juventude. Há um lapso temporal considerável na 

Legenda, que corresponde ao período das disputas internas da Ordem. A 

importância do Francisco construído na Legenda é evidenciada pela frase que fecha 

a hagiografia, com a qual podemos perceber com maior clareza a importância que 

as hagiografias possuem para a disseminação de ideias, conceitos e, inclusive 

posicionamentos políticos: 

 

A respeito de Francisco, que com toda certeza vive para sempre na vida da 
glória, se pode, portanto, com toda razão afirmar o que se escreveu de 
Sansão: morrendo, matou muito mais do que matara enquanto vivia. A essa 
glória nos conduza, pelos méritos de nosso santíssimo Pai Francisco, 
aquele que vive e reina nos séculos dos séculos. AMÉM. (LTC, capítulo 18, 
parágrafo 73, p. 697). 
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A Vida I, hagiografia divulgada quando da canonização de Francisco e escrita 

a pedido do papa, espelha de forma clara sua finalidade de ser a hagiografia oficial 

de Francisco e a quem procura atender, no caso a Igreja. As virtudes e milagres 

estão presentes com destaque, assim como a relação de obediência que Francisco 

mantém com a Igreja e a importância do cardeal Hugolino, o papa a quem é dirigido 

o texto, para o sucesso da Ordem. Em relação à Ordem, diferentemente da Legenda 

não há lapso temporal para suprimir estas questões, mas Tomás de Celano se cala 

quanto às disputas internas que culminam, inclusive, com o afastamento de 

Francisco da direção da Ordem. 

Apesar de procurar desde o início marcar que o que está relatando são fatos, 

Tomás de Celano não apresenta somente os acontecimentos: os capítulos trazem 

as situações da vida de Francisco mas são recheados com comentários de Celano, 

principalmente quanto a questões morais genéricas que envolvem o fato narrado 

como se quisesse mostrar como a narrativa pode ser útil para que todos trilhem por 

um caminho de correção.  

O próprio Tomás de Celano nos resume as características e as virtudes que 

procura sublinhar na escrita de sua hagiografia:  

. 

Como era bonito, atraente e de aspecto glorioso na inocência de sua vida, 
na simplicidade das palavras, na pureza do coração, no amor de Deus, na 
caridade fraterna, na obediência ardorosa, no trato afetuoso, no aspecto 
angelical! Tinha maneiras simples, era sereno por natureza e de trato 
amável, muito oportuno quando dava conselhos, sempre fiel às suas 
obrigações, prudente nos julgamentos, eficiente no trabalho e em tudo cheio 
de elegância. Sereno na inteligência, delicado, sóbrio, contemplativo, 
constante na oração, fervoroso em todas as coisas. Firme nas resoluções, 
equilibrado, perseverante e sempre o mesmo. Rápido para perdoar e 
demorado para se irar, tinha a inteligência pronta, uma memória luminosa, 
era sutil ao falar, sério em suas opções e sempre simples. Era rigoroso 
consigo mesmo, paciente com os outros, discreto com todos. 
(...) 
E como era muito humilde, mostrava toda a mansidão para com todas as 
pessoas, adaptando-se a todos com facilidade. Embora fosse o mais santo 
de todos, sabia estar entre os pecadores como se fosse um deles. (1C, 
capítulo 29, parágrafo 83, p. 237-238). 

 

Além dessas características que o próprio Tomás de Celano procura reforçar, 

podemos também perceber um pouco mais do Francisco que é construído e pode 

ser extraído da Vida I: um jovem frívolo, vaidoso, que vive no pecado, pródigo, 

gastador, ambicioso de glórias, leviano, audaz, mas que também agia com 

humanidade e era afável (parágrafos 1 e 2); que desperta sua consciência por meio 
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de angústia espiritual e enfermidade corporal, passando a desprezar as coisas que 

antes admirava e amava (parágrafos 3 e 4); que não reconstrói a Igreja, mas 

conserta o que é velho e repara o que é antigo (parágrafo 18); que escreve para si e 

para os irmãos uma Regra de vida baseada no Evangelho, pois o seu único desejo é 

viver o Evangelho (parágrafo 32); deseja de forma ardente o martírio (parágrafos 55 

e 57); objeto de devoção em vida, realiza muitos milagres, por sua intervenção direta 

ou por meio de tudo que toca (parágrafos 62 a 70); respeita a doutrina da Igreja 

romana e reverencia sacerdotes e eclesiásticos (parágrafo 62); o novo evangelista 

enviado por Deus para dar testemunho ao mundo da verdade e de uma nova 

santidade, ser prova da boa doutrina e exemplo do que é bom (parágrafos 89 e 90); 

que esconde de todos os estigmas que recebeu por obra divina (parágrafo 95); e 

que após sua morte é honrado, venerado, glorificado e louvado por todos os povos 

(parágrafo 120). 

Outra maneira para buscar o Francisco presente nas hagiografias é 

identificando a forma como ele é nominado nos textos, pois nos ajuda a perceber 

algumas aproximações e distanciamentos entre eles, como por exemplo o uso de 

“Francisco” nos períodos iniciais nos dois e o uso de diversos modos de para 

santificá-lo46, sendo que na Vida I é chamado, em diversos títulos ou no corpo do 

texto, de “São Francisco”, situação pouco comum na Legenda. Em ambos, também, 

percebe-se a utilização de termos relacionados com atividades físicas e de luta, 

como que acentuando a virilidade de Francisco47, bem como termos que reforçam a 

ascendência de Francisco sobre seus seguidores e seu papel de pai de todos48. 

Uma última questão relevante sobre o Francisco hagiográfico são os milagres, 

pois é por meio deles49 e das virtudes que o hagiógrafo desenha a figura santificada 

de um homem acima dos homens comuns e que cria uma ligação direta, em vida e 

após a morte, com Deus. Na Legenda não são relatados milagres específicos, mas 

nos dois capítulos finais constam referências a sua intervenção milagrosa após a 

sua morte (LTC, capítulos 17 e 18, parágrafos 70 e 73, p. 695 e 697). Na Vida I, 

                                                           
46 Como exemplo citamos: “bem aventurado Francisco” (LCT e 1C), “santíssimo Pai Francisco” (LTC); 
“o santo de Deus” (LTC e 1C); “santo homem” (1C). 
47 Por exemplo: “novo atleta de Deus” (1C e LTC); “o novo soldado de Cristo” (1C e LTC); “o varão de 
Deus”; “fortíssimo soldado de Cristo” (LTC);   
48 A exemplo de: “o feliz Pai Francisco” (LTC); “o beatíssimo Pai Francisco” (LTC); “pai santíssimo e 
cheio de misericórdia” (1C); “o pobre Francisco, pai dos pobres” (1C). 
49 Mas não obrigatório, pois segundo Vauchez (2002, p. 205), “no século IX em certas regiões, como 
a Lotaríngia, assiste-se ao desenvolvimento de uma hagiografia sem milagres, cujo exemplo mais 
significativo é a Vida de João de Gorze.”  
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além do anexo dedicado exclusivamente à apresentação de milagres ocorridos 

notadamente após a morte de Francisco, nos capítulos 22 a 26, do Primeiro Livro, 

Tomás de Celano apresenta milagres realizados por Francisco em vida, que buscam 

afirmar ainda mais a figura do santo como um novo Cristo.  

Tal modelo de escrita e os tipos de milagres apresentados por Celano, como 

por exemplo a multiplicação da comida (parágrafo 55) e a água mudada em vinho 

(parágrafo 61) se relacionam com o fato de que: 

 
Jesus foi de fato o modelo que todos os santos tentaram imitar e suas curas 
milagrosas marcaram igualmente os hagiógrafos medievais, muitos dos 
quais atribuíram a seus heróis as mesmas curas que são descritas nos 
evangelhos, assim como as modalidades de sua realização, quer dizer o 
toque dos doentes e a imposição das mãos. (VAUCHEZ, 2002, p. 199). 

 

Assim, é relevante que pensemos sempre que o Francisco que emerge das 

hagiografias é uma representação que determinado autor ou autores, vinculados a 

determinadas pessoas e poderes, quer transmitir e divulgar.  

 Para encerrarmos a análise do Francisco hagiográfico, uma frase retirada da 

Vida I encerra toda a grandeza do personagem presente nas hagiografias e que 

tanto influenciou e ainda influencia o mundo. Talvez seja isso que faça com que a 

figura de Francisco tenha extrapolado a questão religiosa e se tornado uma figura 

simbólica de humanidade: 

 

Sua boca falava da abundância do coração, e a fonte de amor iluminado 
que enchia todo o seu interior extravasava. Possuía Jesus de muitos 
modos: levava sempre Jesus no coração, Jesus na boca, Jesus nos 
ouvidos, Jesus nos olhos, Jesus nas mãos, Jesus em todos os seus 
membros. (1C, Segundo Livro, capítulo 9, parágrafo 115, p. 263). 

 

2.4 O FRANCISCO HISTORIOGRÁFICO 

 

 A reflexão sobre o Francisco historiográfico deve ser iniciada com uma 

premissa, ao mesmo tempo uma conclusão, que também suscita algumas questões 

que devem ser discutidas antes de adentrarmos no Francisco historiográfico 

propriamente. 

 

Francisco de Assis, antes de ser um santo medieval, foi um homem do 
século XIII. Apesar das tentativas modernas de conceder a ele um status de 
homem a frente de seu tempo, é na Idade Média que deve ser procurado e 
compreendido a ambiência de seu carisma e de sua mensagem que encheu 
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de fascínio e, ao mesmo tempo, desafiou tanto os seus contemporâneos 
quanto as futuras gerações de seus devotos e seguidores. (SIQUEIRA, 
2013, p. 51). 
  

Inicialmente, Francisco vem ao mundo em um momento de grande 

transformação, em diversas áreas da organização social, bem como em um local, a 

Península Itálica, uma área estratégica durante todo o medievo como espaço de 

encontro entre Ocidente e Oriente e a Europa do Sul e do Norte, além de possuir um 

elemento particular auxilia a explicar essas transformações: a herança cultural 

romana na região.  

 A Igreja Medieval, a partir do século XI, passou por um período de mudanças 

relevantes, que se convencionou chamar de “reforma da Igreja”, tanto no âmbito 

interno, como externo. Esta mudança é uma resposta da Igreja a essas 

transformações que estão a sua volta, e segundo Jacques Le Goff (2007, p. 28) 

“reveste-se de três aspectos principais: a fundação de novas ordens religiosas, o 

surto do movimento canônico e a aceitação da diversidade eclesial.”  

 Esse contexto de transformações religiosas forma um cenário para o 

aparecimento de modelos e alternativas religiosas de vida apostólica, como se 

verifica por exemplo entre os Valdenses50 e os Cátaros51, no qual o posicionamento 

de Francisco de renúncia extrema e uma vida espelhada no Evangelho se insere. No 

século XIII, também, surgem as duas principais ordens mendicantes52 com 

diferentes interpretações e caminhos: os dominicanos53 e os franciscanos. 

 Valemo-nos deste excerto de Jean-François Six que nos permite visualizar, 

de forma resumida, toda a questão do contexto de mudanças em que Francisco está 

inserido: 

 

                                                           
50 “Os Valdenses, também conhecidos como Pobres de Lyon, surgiram por volta de 1176, com as 
pregações de Pedro Valdo. Dedicaram-se à pregação itinerante, abraçaram os ideais de pobreza, e 
traduziram textos da Bíblia.” (SILVA, 2009, p. 117). 
51 “Os Cátaros ou Albigenses formavam um movimento com caráter anti-sacerdotal e anti-
sacramental, que rechaçava o uso do latim litúrgico e do juramento, estimulando o ascetismo rigoroso 
e o contato pessoal com Deus. Propagavam uma teologia dualista, ainda que com divergências 
interpretativas internas, segundo a qual o deus bom e o deus mau estavam em constante luta.” 
(SILVA, 2009, p. 117). 
52 Além das duas, existiam diversas outras, tantas que em 1274 o segundo Concílio de Lyon interveio 
na tentativa de frear a proliferação. Dentre as várias, podem ser citadas a carmelita, a Ordem de 
Santa Cruz, e a ordem da Penitência de Jesus Cristo, chamados de “Irmãos do saco”. (LITTLE, 
2002). 
53 A ordem dominicana foi fundada por São Domingos de Guzman, recebendo a confirmação do papa 
Honório III em 1216. Caracterizava-se pela pobreza mendicante, pela erudição e pregação. (LOYN, 
1997).  
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Sim,  Francisco é explosivo, nascido numa época e numa região explosivas: 
as cidades brotam como cogumelos e se rasgam umas às outras; as trocas, 
o comércio, as viagens que partem para todas as direções, heresias e todos 
os tipos de peculiaridades surgem em todos os lugares. Francisco vem 
dessa nova sociedade em que os mercadores são necessários (seu pai era 
um comerciante e também está em uma viagem de negócios quando 
Francisco nasce). E a palavra dele é explosiva, nada acadêmica; por isso a 
sua regra, ao verticalismo anterior, opõe  a "fraternidade": todos são irmãos 
juntos em absoluta igualdade, sem hierarquia. (SIX, 1985, p. 27 – tradução 
nossa). 

 

Como base para a apresentação do Francisco que emerge da historiografia 

iremos utilizar dois autores, Jacques Le Goff (2007) e Paul Sabatier (2011). A 

escolha de Jacques Le Goff se deve ao frescor de suas análises sobre o santo de 

Assis, e de Paul Sabatier, além da importância de sua biografia publicada no final do 

século XIX, às declarações da cineasta Liliana Cavani quanto à importância do autor 

no desenvolvimento dos seus filmes sobre Francisco.54 

 O livro Vida de São Francisco, escrito pelo protestante francês Paul Sabatier 

foi publicado em 1894, num período de reflorescimento de estudos históricos sobre a 

Idade Média, com buscas de novos documentos e novos olhares sobre aqueles já 

existentes, sendo considerada por Le Goff (2007, p. 53) como “o autêntico ponto de 

partida na busca do verdadeiro São Francisco.”   

Utilizando-se de informações das fontes históricas consultadas, sobre a vida 

na Idade Média, as paisagens, a arquitetura e costumes da Itália, principalmente da 

Úmbria, e suas percepções atuais sobre os locais em que a vida de São Francisco 

se desenrolou, Paul Sabatier constrói nos 21 capítulos uma biografia de Francisco e 

um painel da Ordem. O autor faz, ainda, um estudo crítico das fontes, tais como 

escritos de São Francisco, biografias, fontes diplomáticas, cronistas de dentro e de 

fora da Ordem e até inscrições em igrejas. 

Na introdução, de uma forma bela, Paul Sabatier, comparando a Idade Média 

a um organismos vivo, com juventude, virilidade e decrepitude, situa o período em 

que Francisco, “o santo por excelência da Idade Média” (2011, p. 10), nasce e vive, 

um período de santos e hereges, com um movimento religioso que é popular e leigo 

ao mesmo tempo, com pretensão de arrancar o sagrado da mão do clero, é um 

século em que soprou um vento novo sobre a Europa: 

                                                           
54 “Uma hagiografia séria é a biografia de Francisco de Paul Sabatier de 1864 (um professor 
medievalista protestante que ensinava na Suíça) e que foi imediatamente incluída no Índice. E foi 
esse texto que me afetou, que li por acaso (encontrado em uma banca) e que foi o texto de trabalho 
do meu primeiro filme "Francesco d’Assisi" em 1965 (...)” Entrevista concedida ao autor, 28 abr 2017. 
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O fim do século XII e o início do XIII marcam seu desenvolvimento orgânico 
definitivo. São os vinte anos, com sua poesia, os sonhos, o entusiasmo, a 
generosidade, as audácias. O amor e a força eram super-abundantes. Por 
toda parte, os homens tinham um só desejo: dedicar-se a uma causa 
qualquer, que fosse santa e grande. (SABATIER, 2011, p. 7). 

 

A questão central que permeia toda a obra é o quanto os rumos da Ordem, 

inclusive durante a vida de Francisco, se tornam diferentes dos primeiros tempos e 

do desejado por Francisco, principalmente por meio das ações do Cardeal Hugolino, 

futuro Papa Gregório IX. E para encerrar sua Vida, é este tema que Paul Sabatier 

escolhe, utilizando como fonte a Basílica de Assis: 

 

Vão contemplá-la, orgulhosa, rica, brilhante, escutem seu bordão, o 
concerto de seus sinos nos dias de solenidades, olhem seus alicerces que 
há séculos desafiam todos os terremotos, que se afundam no chão com 
uma espécie de voluptuosidade imperiosa, com uma vontade de dominação 
e de propriedade que não se encontra em nenhum outro monumento, e 
vocês vão sentir sem dúvida uma indizível melancolia penetrando-os, 
apertando suas gargantas quando pensarem que menos de cinco anos 
antes a regra que a Santa Sé tinha feito carta eterna dos Franciscanos 
dizia: ”Que os frades não se apropriem de nada, nem casa, nem convento, 
nenhuma outra coisa, mas que sejam peregrinos e forasteiros na terra.“ 
Depois desçam à Porciúncula, passem por São Damião, corram aos 
Cárceres, e vocês vão compreender o abismo que separava o ideal de 
Francisco e o do pontífice que o canonizou. (SABATIER, 2011, p. 438). 

 

 O Francisco que Paul Sabatier (2011) constrói - e que tanto encantou Liliana 

Cavani - a partir das hagiografias e de outras fontes e de suas percepções, é um 

homem complexo, vivo, humano: um jovem vazio de sua existência, cheio de 

amargura e desgosto por si mesmo (p. 61); impetuoso em tudo que fazia (p. 65); que 

não se deixou dominar pelo arrependimento (p. 67); cuja amizade com os pobres se 

tornava uma troca entre dores (p. 68); caçoado, humilhado e tido como louco (p. 

103); cheio de alegria ao se desfazer de seus bens (p. 106); um homem de ação (p. 

115); pregador pelo exemplo (p. 122); um filho submisso da Igreja (p. 132); de uma 

ousadia indomável (p. 149); que aspira também por uma vida contemplativa e pelo 

repouso egoísta do claustro, original por não ceder a isso (p. 158); enérgico na sua 

pregação e em suas reprimendas (p. 159); que fala as ideias que os pobres não 

ousam murmurar (p. 164); criador de uma “ordem trabalhadora” e severo com os 

preguiçosos (p. 175-177); o cavaleiro medieval ideal que tinha por sua dama a 

Pobreza (p. 181); um rebelde que ignora as leis canônicas ao receber os votos de 

Clara (p. 206); um aventureiro, com necessidade do desconhecido, um cavaleiro 
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medieval na essência, que mesmo convertido, mudou o meio de atuar mas não seu 

caráter (p. 224); com amor para todos os seres, como um sentimento inato da 

natureza, místico, panteísta (p. 231-232); o poeta, iniciador do movimento pré-

rafaelista que precede o Renascimento (p. 231-232); que achou em diversas 

ocasiões estar lutando com o diabo, como todos do seu século, para explicar suas 

angústias, perturbações e terrores (p. 244-246); um místico, que por meio da oração 

faz uma união íntima de sua alma com o divino (p. 248); faz da alegria um dos 

preceitos para seus seguidores (p. 249); que acredita ter errado muito quando 

repreendido pelos rumos da Ordem (p. 315-316); em conflito entre seguir sua 

consciência e ser um religioso submisso (p. 324); com arrependimentos, dúvidas 

quanto a si mesmo e as decisões que tomou (p. 354); tomado pelo desejo ardente 

de sofrer a dor de Cristo (p. 377); que se torna relíquia ainda em vida (p. 400); que 

por meio de seus escritos queria continuar pregando após sua morte (p. 416); que 

canta, mesmo quando sua morte se aproxima (p. 420). 

Paul Sabatier (2011) também comenta sobre a questão dos milagres. Para 

ele há na Vida I de Tomás de Celano um espaço pequeno frente ao que se via em 

outras hagiografias medievais, citando por exemplo a legenda de Santo Antonio de 

Pádua. Mas aqui também o maravilhoso para ele se faz por meio do homem, por 

meio de um homem que exala amor: 

 

Os milagres de São Francisco são todos atos de amor: na cura de doenças 
nervosas, essas perturbações aparentemente inexplicáveis, que grassam 
nas épocas de crise. Foi nesses casos que ele fez mais milagres. Seus 
olhares tão doces, tão compassivos e também tão poderosos, que pareciam 
ser mensageiros de seu coração, bastavam muitas vezes para que os que o 
viam esquecessem todo sofrimento. (SABATIER, 2011, p. 247). 

 

 Publicado pela primeira vez em 1999, o livro São Francisco de Assis, do 

historiador francês Jacques Le Goff, reúne quatro textos escritos por este estudioso 

do medievo que procura refletir sobre a imagem que Francisco transmite nos dias 

atuais e que teve seu interesse despertado pela personagem de São Francisco de 

Assis sob dois aspectos, cuja apresentação no Prefácio do livro nos permite já 

visualizar quem é o Francisco que emergirá de seus estudos: 

 

Primeiro pela personagem histórica que – no coração da virada decisiva  do 
século XII para o XIII em que nasceu uma Idade Média moderna e dinâmica 
– sacudiu a religião, a civilização e a sociedade. Meio religioso, meio leigo, 
nas cidades em pleno desenvolvimento, nas estradas e no retiro solitário, no 
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florescimento da civilização urbana combinado com uma nova prática da 
pobreza, da humildade e da palavra, à margem da Igreja mas sem cair na 
heresia, revoltado sem niilismo, ativo naquele ponto mais fervilhante da 
cristandade, a Itália central (...). 
Mas o homem também me fascinou, renascido em seus escritos, nas 
narrativas de seus biógrafos, nas imagens. Aliando simplicidade e prestígio, 
humildade e ascendência, físico comum e brilho excepcional, apresenta-se 
com uma autenticidade acolhedora que permite imaginar uma abordagem 
simultaneamente familiar e distante. (LE GOFF, 2007, p. 9-10). 

 

Dos quatro textos presentes na obra, o central para a compreensão do 

Francisco historiográfico é o capítulo II, À procura do verdadeiro São Francisco, no 

qual o autor procura fazer uma apresentação geral da vida de Francisco de Assis, 

porém inserido dentro do seu contexto geográfico, social, cultural, histórico, que 

como ressalta Le Goff (2007, p. 12) “é uma tentativa para aproximar e apresentar o 

verdadeiro  São Francisco ou ainda, uma vez que meu esforço de autenticidade 

objetiva não me livra de uma interpretação pessoal, meu São Francisco.” 

No entanto, ao final do primeiro capítulo Francisco de Assis entre a renovação 

e os fardos do mundo feudal, publicado inicialmente em 1981, após tratar das 

mudanças sociais e religiosas do período em que Francisco surge no mundo 

ocidental, Jacques Le Goff apresenta o que representa Francisco nesse contexto: 

 
Seu sucesso ocorre porque ele responde ao que espera uma grande parte 
de seus contemporâneos, tanto em relação ao que aceitam quanto em 
relação ao que recusam. 
Francisco é um menino da cidade, um filho de comerciante, sua primeira 
área de apostolado é a área urbana, mas à cidade ele quer levar o sentido 
da pobreza em face do dinheiro e dos ricos, a paz em vez daquelas lutas 
intestinas que conheceu em Assis, entre Assis e Perúsia. 
(...) Francisco busca a alternância entre a ação urbana e o retiro eremítico, 
a grande respiração entre o apostolado no meio dos homens e a 
regeneração na e pela solidão. A essa sociedade que se imobiliza, que se 
instala, ele propõe a estrada, a peregrinação. 
(...)  
A todos, longe das hierarquias, categorias, das compartimentações, propõe 
um único modelo, o Cristo, um único programa, ”seguir nu o Cristo nu”. 
Nesse mundo que se torna o da exclusão (...), Francisco proclama, sem 
qualquer panteísmo, nem o mais longínquo, a presença divina em todas as 
criaturas. (...) propõe a imagem alegre, sorridente, daquele que sabe que 
Deus é alegria. (LE GOFF, 2007, p. 37-38). 

 

Publicado pela primeira vez em 1967 e republicado em 1998, À procura do 

verdadeiro São Francisco inicia com a discussão sobre as razões que tornam difícil 

explorar as fontes sobre a vida de São Francisco de Assis. De acordo com Le Goff 

(2007, p. 44), “todos os que falaram dele ou sobre ele escreveram – católicos, 

protestantes, não cristãos, incréus – foram tocados e frequentemente fascinados por 
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seu encanto.” As divisões na Ordem, com os escritos de cada tendência procurando 

interpretar os escritos e a vida de Francisco em benefício próprio, a perda de fontes, 

incertezas quanto à autenticidade e a determinação de destruição dos escritos 

quando da publicação da Legenda Maior também são fatores que dificultam a 

historiografia sobre Francisco. 

Na análise biográfica que faz da vida de Francisco, a juventude dele, 

diferentemente do que Tomás de Celano descreve com palavras ácidas, terá 

importância capital na formação e no direcionamento da vida escolhida por 

Francisco após sua conversão, que é um processo longo que tem como elemento 

central a renúncia aos bens materiais e ao dinheiro, que passa pelo casamento com 

a pobreza, perseguições, zombarias, ultrajes, superação da repugnância e se 

completa com a pregação que ouve do Evangelho na Porciúncula.  De sua 

juventude, levará para sua nova vida: 

 
a poesia e o gosto da alegria – poesia e alegria que de profanasse farão 
místicas; a prodigalidade, que consistirá em espalhar não o dinheiro, mas a 
palavra, as forças físicas e morais, ele próprio, total; o ardor militante que 
permitirá a ele resistir a todas as provações e se lançar sobre todas as 
fortalezas erguidas no caminho da salvação de seus irmãos, sobre Roma, 
sobre o sultão, sobre o pecado de todas as formas. (LE GOFF, 2007, p. 62). 

 

O processo de conversão é outro ponto discutido, principalmente a partir das 

incoerências e na diferença de tom que Tomás de Celano utiliza na Vida I e na Vida 

II55. Mas o ponto importante ressaltado por Le Goff (2007) é que a conversão, 

apesar de ter caráter de iluminação, segue um itinerário com diversos episódios, se 

estende por alguns anos, como por exemplo o início com uma doença, a renúncia 

aos bens materiais, a reforma de São Damião. Cada uma dessas etapas, com 

significados próprios, para indicar a transformação de uma vida antiga em uma nova 

vida. 

Uma parte importante analisada por Jacques Le Goff (2007), que não consta 

das hagiografias que utilizamos como base para o estudo, se refere ao período de 

atribulações e divisões na Ordem, a saída de Francisco da administração da Ordem, 

a escrita de uma nova regra que não agrada os seguidores nem a Igreja. Este é um 

período complicado para Francisco, que traz “a morte na alma” (LE GOFF, 2007, p. 

86), em um período conhecido como da “grande tentação”, se não de abandonar 

                                                           
55 “A conversão estaria apresentada na Vita prima em uma perspectiva ‘espiritual’, ou psicológica, e 
na Vita secunda em uma perspectiva ‘religiosa’ ou mística” (LE GOFF, 2007, p. 62). 
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completamente a ordem pelo menos a ortodoxia e a obediência à Igreja. De acordo 

com Le Goff (2007, p. 87) “Francisco, a partir daí, veio a considerar sua própria 

salvação independentemente da ordem criada por ele, e definitivamente apesar 

dele.” 

E após este período de tribulações, acometido de diversos males, inclusive 

com formação de feridas em suas mãos e pés (os estigmas que fecham sua 

caminhada na direção da imitação do Cristo), se encaminha de forma serena para a 

morte (LE GOFF, 2007, p. 89): “Depois da ‘grande tentação’ uma longa quietude em 

que se alternam e se misturam episódios de ternura transbordante e de sofrimento 

sublimado conduz Francisco, através de uma lenta e interminável agonia, a seu 

último suspiro.” 

No período que antecede sua morte, sua reputação é de figura santa, ele já é 

tratado como relíquia, inicialmente mantido no palácio episcopal dentro das 

muralhas de Assis e depois transferido para a Porciúncula e vigiado por homens 

armados. Após sua morte seu corpo é tratado como relíquia, sua canonização é 

rápida na qual se confundem veneração e intenção política e tem seus ideais traídos 

com a construção de dois monumentos: a Basílica de Assis e sua ostentação e a 

Basílica de Santa Maria dos Anjos que cobre e sufoca a Porciúncula. 

 Outro ponto essencial analisado é quanto aos escritos de Francisco, que para 

Le Goff (2007, p. 93) “não foi um escritor, mas um missionário que completou com 

alguns escritos uma mensagem da qual tinha transmitido o essencial pela palavra e 

pelo exemplo.” Mas que são reveladores de um importante aspecto da genialidade 

de Francisco que é sua “sensibilidade poética e lírica”, que tem seu ápice no Cântico 

do irmão Sol: 

 
Este poema, graças ao qual a poesia italiana se inaugura por uma 
maravilha, foi chamado por Renan ”a mais bela obra de poesia religiosa 
desde os Evangelhos”. Resume todo o amor de Francisco por toda a 
criação. Depois de ter espalhado por toda parte seu amor pelas criaturas 
vivas, homens e animais, ele canta seu amor pelas criaturas inanimadas, às 
quais dá vida e alma, até a ”nossa irmã a morte”. (LE GOFF, 2007, p. 101). 

 

Francisco é uma figura inserida em um determinado tempo e lugar, cuja vida 

foi objeto de diversas representações, disputas e usos, e conforme Le Goff (2007, p. 

58), “São Francisco inspirou desde cedo uma literatura na qual lenda e história, 

realidade e ficção, poesia e verdade estão intimamente ligadas.” 
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Assim, a compreensão do Francisco historiográfico suscita diversas reflexões 

sobre a figura de Francisco, seus escritos e os escritos sobre ele, havendo ainda 

pontos de difícil esclarecimento ou de entendimento entre seus estudiosos. 
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3 CINEMA E HISTÓRIA: UM HOMEM, UMA DIRETORA E UM FI LME 

 

3.1 CINEMA E HISTÓRIA – UMA RELAÇÃO LONGÍNQUA  

 

O cinema desde sua invenção no século XIX, segundo Macedo (2009, p.13-

14), “constitui um veículo de promoção da memória social, (..)um transmissor de 

consciência histórica”. Já no primeiro cinema56, os filmes históricos eram parte 

regular do entretenimento nas telas, a exemplo de um dos expoentes do período, 

Georges Méliès57 e seu L’Affaire Dreyfus (1900), e diversos outros filmes sobre fatos 

ou personagens históricos58 realizados em países como França, Rússia, Dinamarca 

e muitos outros. (ROSENSTONE, 2010). 

Barros (2008) sintetiza cinco relações que podem ser identificadas entre o 

Cinema e a História: o cinema poderia ser visto e analisado como fonte histórica; 

meio de representação histórica de uma realidade percebida e interpretada; 

instrumento para o ensino de História; linguagem e modo de imaginação aplicável à 

História; tecnologia de apoio para a Pesquisa Histórica e agente histórico. 

Inicialmente, nos primeiros cinquenta anos do século XX, os filmes não eram 

vistos como possíveis objetos de análise pelos historiadores, principalmente por 

questões envolvendo a exatidão ou não dos fatos apresentados. De acordo com 

Rosenstone (2010, p. 40), o cinema não era visto como uma maneira séria de 

recontar o passado, o que fez com que as mídias visuais caíssem “do lado errado do 

então enorme muro que separava a alta da baixa cultura (ou cultura de massa)”. 

As mudanças advindas com a Nova História, com a inserção da cultura 

popular, e com isso os filmes, nas pesquisas acadêmicas, fazem com que se passe 

a observar mais de perto as relações entre o cinema e o conhecimento histórico.  

 

                                                           
56 Os primeiros 20 anos do cinema, compreendido entre 1895 e 1915, caracterizado por 
transformação constante e utilizado para diferenciar do período do cinema hollywoodiano clássico, 
entre 1915 e 1950. (COSTA, 2012)  
57 George Méliès, produtor teatral e ilusionista na Paris do final do século XIX, foi um realizador no 
período de 1895-1912, que notou o potencial do cinema para a ilusão e a fantasia, sendo 
considerando como inventor dos efeitos especiais no cinema. Um dos seus filmes mais conhecidos é 
Viagem à Lua, de 1902. (KEMP, 2011) 
58 Segundo Kemp (2011) um dos primeiros exemplos de reconstituição histórica no cinema foi O 
assassinato do Duque de Guise, dirigido pelos franceses Charles Le Bargy e André Calmattes, em 
1908.  
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Le Goff e Nora (2011, p. 124) sintetizam essas transformações: “novos 

problemas questionam a história por si mesma; novas abordagens modificam, 

enriquecem, abalam setores tradicionais da história; novos objetos, enfim, aparecem 

no campo epistemológico da história.” É um momento conhecido como “revolução 

documental”, com a ampliação do conceito de documento, passando a considerar 

toda produção humana como passível de ser objeto de análise pelo historiador. (LE 

GOFF, 2011). 

É um momento de efervescência, sendo realizados diversos eventos e 

discussões sobre as relações entre história e cinema e o cinema como fonte 

histórica, por exemplo no meio universitário francês, em conferências no Reino 

Unido e também em encontros no Brasil. (FERRO, 2010; ROSENSTONE, 2010; 

KORNIS, 1992).   

Dois historiadores franceses, Marc Ferro e Pierre Sorlin, são responsáveis 

por trabalhos inovadores, que discutem o filme como discurso histórico, e que são 

marcos nos estudos da relação cinema e história.  

Marc Ferro, em seu famoso artigo O filme: uma contra-análise da 

sociedade59discute as relações entre o cinema, a história e o historiador, o filme 

como documento histórico e métodos de análise, defendendo a posição do filme 

como revelador de uma sociedade, enquanto Pierre Sorlin não estabelece uma 

semelhança entre o filme e a sociedade que o produz (KORNIS, 1992). Sorlin (1991, 

p. 78, tradução nossa) defende que “as chamadas vanguardas, alternativos, 

independentes ou experimentais não conservam relações de homologia com o grupo 

ou o meio que as elaboram.” 

Outra colaboração relevante para a discussão da relação entre cinema e 

história é dada por Hayden White que cunha o termo “historiofotia”, definido como “a 

representação da história e do nosso pensamento a seu respeito em imagens 

visuais e discurso fílmico”60, como contraponto à historiografia que seria “a 

                                                           
59 Em sua análise da obra de Marc Ferro, Morettin (2003, p. 13) relata o seguinte: “Esse texto, escrito 
em 1971, foi publicado pela primeira vez em 1973 na revista Annales. Économies, Sociétes, 
Civilisations, v. 29, n. 1, p. 109-124, 1973. Foi reeditado em 1974 para o livro Faire de l’histoire: 
nouveaux objets, organizado por Jacques Le Goff e Pierre Nora. Dois anos depois, esse livro foi 
traduzido para o português (História: novos objetos). Reapareceu, com algumas alterações, no 
capítulo “Le film et le choix des sources dans l’analyse des sociétés” em Analyse de film. Analyse de 
sociétés. Une source nouvelle pour l’histoire (Paris: Hachette, 1975). Foi novamente reaproveitado 
em outras publicações do autor, como Cinéma et histoire. Paris: Ed. Denöel/Gonthier, 1977; e Cine e 
Historia. Barcelona: G. Gili, 1980.” 
60 Citado por ROSENSTONE, 2010, p. 44.  
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representação histórica em imagens verbais e discurso escrito”, em resposta a 

questão quanto a adequação dos critérios de verdade e acurácia presumida que 

governavam a prática profissional da historiografia. Ressalta, ainda, que a história 

escrita “é um processo de condensação, deslocamento, simbolização e qualificação 

exatamente como aqueles usados na produção de uma representação fílmica. É 

somente o meio que difere, não o caminho no qual a mensagem é produzida.” 

(WHITE, 1988, p. 1193-1194, tradução nossa) 

Como ferramenta de análise, o uso da historiofotia61: 

 

(...) deve auxiliar no esclarecimento dos processos de significação na 
imagem fílmica da história, observar como esta articula as composições dos 
enredos históricos dos filmes bem como a maneira como estes se 
relacionam com os vestígios do passado. Finalmente, serve como 
ferramenta para entender como se articulam os usos públicos do passado 
nas mídias dos diversos contextos sociais dos séculos XX e XXI. 
(SANTIAGO, 2014, p. 509).  

 

Natalie Zemon Davis62 insere nas discussões questões quanto às diferenças 

entre a prosa e o filme histórico. Seu objetivo é ver o filme como uma “experiência 

de pensamento” coletiva sobre o passado, de diretores, produtores, atores e todos 

os demais envolvidos na produção, que torna o processo de pesquisa, interpretação 

e comunicação no filme histórico mais disperso do que na prosa histórica. (DAVIS, 

2000, tradução nossa)  

Assim, de acordo com Davis (2000, p. 15, tradução nossa), “enquanto 

tivermos em conta as diferenças entre filme e prosa profissional, podemos tomar o 

filme a sério como fonte de visão histórica valiosa e até mesmo inovadora”. Porém, 

uma das principais críticas que Davis (2000, tradução nossa) faz aos filmes 

históricos é não deixar que o passado seja o passado, ou seja, quando estes 

procuram remodelar o passado, afastando pontos ásperos e estranhos, tornando o 

passado familiar ao expectador, porém sem levar em conta o espírito das evidências 

e fontes existentes. 

                                                           
61 De acordo com Santiago Júnior (2014, p. 489-490) o termo apareceu pela primeira vez em 1988, 
em um debate da revista American Historical Review, sob coordenação de Rosenstone, porém 
Hayden White não teria desenvolvido de fato o conceito, que seria “periférico” em sua obra (p. 506).  
62 A relação de Natalie Zemon Davis com o assunto história e cinema tem como um de seus pontos 
iniciais a participação como colaboradora, em 1982, no roteiro do filme francês Le retour de Martin 
Guerre. Esta experiência e outras pesquisas foram relatadas no livro O retorno de Martin Guerre, de 
1983. Para Silva (2008), o que mais chama atenção no trabalho de Davis neste caso é sua 
capacidade de compor o cenário em que os homens e mulheres envolvidos na situação relatada 
teriam se movimentado e interagido.  



40 

 

O historiador americano Robert Rosenstone (2010) propõe que o cineasta, 

ao trabalhar com vestígios do passado, os utilizando para contar enredos que fazem 

sentido para nós no presente, está contribuindo com o conhecimento histórico e 

acrescentando discussões ao nosso entendimento histórico, de forma que o cinema, 

com imagens em movimento, som, efeitos, gera mudança na maneira como 

contamos e vemos o passado.  

O filme seria uma “forma visual do pensamento histórico”, que:  

 

(...) existe essencialmente como um campo separado, com seu próprio 
conjunto de regras e procedimentos para criar obras que têm sua própria 
integridade histórica, obras que estabelecem relação com o mundo da 
história escrita, tecendo comentários a seu respeito e, muitas vezes, o 
desafiando.  (ROSENSTONE, 2010, p. 62). 
 

 Assim, houve um desgaste da perspectiva tradicional de utilização das 

fontes audiovisuais como complementares às fontes escritas, tendo as questões 

relacionadas à representação e ao imaginário assumido lugar privilegiado no debate 

historiográfico. (NAPOLITANO, 2010). 

 Segundo Kornis (1992, p. 238) “hoje se admite que a imagem não ilustra 

nem reproduz a realidade, ela a reconstrói a partir de uma linguagem própria que é 

produzida num dado contexto histórico”. 

 As pesquisas que se utilizam de filmes como objeto devem “entender onde 

os filmes se situam em relação a outros tipos de discurso histórico, o que os filmes 

históricos transmitem do passado, se transmitem algo, e como o fazem.” 

(ROSENSTONE, 2010, p. 21). 

 

3.2 O FILME COMO FONTE – QUESTÕES E MÉTODOS 

 

A discussão do papel e valor do filme como fonte histórica está presente 

desde a invenção do cinematógrafo, sendo o primeiro trabalho que se tem notícia 

discutindo o valor do filme como documento histórico data de 1898, escrito pela 

câmera polonês Boleslas Matuszewski, integrante da equipe dos irmãos Lumière, 

defendendo principalmente a sua autenticidade e veracidade. Os primeiros indícios 

de interesse dos historiadores do filme como fonte de conhecimento histórico 
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surgem na década de 192063, e, na década de 1940, Siegfried Kracauer, na obra De 

Caligari a Hitler, estabelece relação direta entre o filme e a sociedade que o produz, 

refletindo a mentalidade de uma nação. (KORNIS, 1992). 

Com a incorporação do cinema como objeto da pesquisa histórica, as 

relações entre audiovisual e História são objeto de diversos estudos que 

problematizam de que forma o cinema é produtor de História. O cinema passou a 

ser percebido além de fonte de prazer estético, se impondo como documento não só 

para o historiador: 

 

Este (o filme), para o cientista social, para o psicólogo, para o psicanalista, 
passou a ser visto como um modelador de mentalidades, sentimento e 
emoções de milhões de indivíduos, de anônimos agentes históricos, mas 
também como registro do imaginário e das ações do homem nos vários 
quadrantes do planeta. (NÓVOA, 2008, p. 24). 

 

O poder demonstrado pelo cinema, seu alcance massificador, sua função 

como instrumento de produção e difusão de ideologias, notadamente das classes 

dominantes, determinam que os filmes sejam tratados como documentos para a 

investigação historiográfica, assim como são a pintura, a arquitetura e os 

monumentos. (NOVOA, 2008). 

Além disso, as representações de personagens reais no cinema tendem a 

gerar no senso comum uma vinculação entre o representado e o real. O drama 

histórico tem uma linguagem própria, metafórica e simbólica, “criando realidades 

aproximadas ou possíveis, mais do que uma realidade literalmente verdadeira”, 

apesar de manter interações com os fatos. (ROSENSTONE, 2010, p. 77-78). 

A História-ficção, que tem uma de suas formas nas obras cinematográficas, 

atende a alguns critérios de função e funcionamento, na construção do seu discurso: 

a escolha das informações está ligada ao presente; o princípio de organização das 

informações é estético e dramático; a sua função explícita é o prazer; o objetivo 

latente dos autores está na busca de prestígio, seja junto ao grande público ou 

dentro de um grupo de vanguarda; a criatividade ou inventividade está “na escolha 

das situações e na importância daquilo que está em jogo nelas”. (FERRO, 2010, p. 

179). 

                                                           
63 Nos encontros do Congresso Internacional das Ciências Históricas realizados entre os anos de 
1926 a 1934. (KORNIS, 1992). 
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Uma das primeiras questões que se levanta é a definição de filme, que pode 

ser assim definido: 

 

Um filme é uma produção coletiva (da equipe de produção) que possui 
caráter ficcional e que repassa uma mensagem (valores, concepções, 
sentimentos) através de meios tecnológicos de reprodução (o 
cinematógrafo), que por sua vez, produzem imagens, diálogos, 
acontecimentos, possibilitando a montagem. Um filme é constituído 
socialmente, isto é, a sua mensagem, a sua forma, é um produto social, de 
determinada época e lugar, de determinados produtores (expressando 
determinada classe, ou grupo social, bem como determinados interesses, 
valores e sentimentos, produzidos socialmente) (...) (VIANNA, 2012, p. 19). 

 

O filme, como fonte audiovisual, possui uma marca que lhe confere um 

estatuto diferenciado: um estatuto intermediário entre a objetividade e a 

subjetividade, a criação ou recriação de “realidade” versus sua “identidade de 

documento estético”. Nas fontes audiovisuais, “a tensão entre subjetividade, e 

objetividade, impressão e testemunho, intervenção estética e registro monumental” 

são uma marca que as diferenciam das demais; elas ocupam um “entrelugar”. 

(NAPOLITANO, 2010, p. 236-237). 

Entretanto, apesar dessas características peculiares, conforme ressalta 

Napolitano (2010, p. 266), a fonte audiovisual deve ser analisada como qualquer 

outro documento histórico, ou seja, realizando-se uma análise que permita identificar 

dois aspectos essenciais: “seu estabelecimento como fonte histórica (datação, 

autoria, condições de elaboração, coerência histórica do seu ‘testemunho’) e seu 

conteúdo (potencial informativo sobre um evento ou um processo histórico).” 

Qualquer filme, independente de seu gênero, pode ser utilizado pelo 

historiador para compreender a sociedade que o produz e que o recebe, tendo em 

vista que o filme fala ao historiador muito mais sobre o momento de produção, do 

que do momento representado. O filme “articula ao contexto histórico e social que o 

produziu um conjunto de elementos intrínsecos à própria expressão 

cinematográfica.” (KORNIS, 1992, p. 239). 

Nesse sentido, um filme que seja ambientado na Idade Média e utilize como 

base um texto medieval, “comportará em si um importante diálogo entre duas 

épocas” (BARROS, 2008, p. 58-59). Este é precisamente o caso do filme Francesco, 

que foi analisado no presente trabalho, pois sua roteirista e diretora afirmou se 

utilizar das Fontes Franciscanas, produzidas no século XIII.    
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Desse modo, 

 

A partir de uma fonte fílmica, e a partir da análise dos discursos e práticas 
cinematográficas relacionados aos diversos contextos contemporâneos, os 
historiadores podem apreender de uma nova perspectiva a própria história 
do século XX e da contemporaneidade. De igual maneira, (...) os 
historiadores políticos e culturais podem examinar os diversos usos, 
recepções e apropriações dos discursos, práticas e obras cinematográficas. 
(BARROS, 2008, p. 43). 

 

Na análise para identificar o potencial para um filme falar sobre o passado 

de forma significativa e acurada, três questões são centrais: o assunto, as técnicas 

de narração e representação e o estado de verdade do produto acabado. As 

múltiplas técnicas e recursos de narração são o principal poder histórico dos filmes, 

porém ainda assim o significado histórico de um filme dependerá das pessoas e do 

que lhes acontecerá. (DAVIS, 2000, tradução nossa). 

As primeiras discussões sobre um método para análise fílmica surgem com 

Marc Ferro (2010), um dos grandes responsáveis pela incorporação do cinema ao 

fazer histórico, que define dois eixos que devem ser seguidos pelo pesquisador 

quando discute as relações entre cinema e história: a leitura histórica do filme e a 

leitura cinematográfica da história.  

Assim, de acordo com Ferro (2010, p. 12 e 21) deve-se analisar tanto a 

história que rodeia a produção da obra cinematográfica, quanto o conteúdo da obra, 

pois “a imagem com muita freqüência dá mais informações sobre aquele que a 

recolhe e a difunde do que sobre aquele que ela representa”. A análise de um filme 

histórico, segundo La Bretecque (1998, apud MACEDO, 2009), deve considerar três 

níveis que se intercambiam e se completam: o contexto a que se refere, o contexto 

de produção e o contexto de seu lançamento e exibição. 

Neste sentido é marcante a relação entre a representação de Francisco em 

Irmão Sol, Irmã Lua, filme dirigido por Franco Zeffirelli e lançado em 1972, com sua 

época de produção e lançamento, não só nas mensagens presentes, como na sua 

forma artística com músicas, campos floridos e os cabelos de Clara ao vento. O 

Francisco presente no filme é um decalque do movimento hippie, com seu discurso 

por uma vida livre, de busca da felicidade, de enfrentamento com o pai e o status 

quo, além de sua mensagem contra os horrores da guerra. A própria sinopse 

presente no DVD indica que “Francisco foi, de certa forma, o primeiro jovem da 
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história a abandonar uma vida de conforto para conquistar a união espiritual com o 

mundo.”  

Para Ferro (2010), o procedimento de análise, realizado por meio dos 

métodos das diferentes ciências sociais, intermedeia, por meio da busca de 

reveladores, a ficção e uma zona de realidade social, sendo que para isso o autor 

propõe que o método se inicie pela comparação com algo, como por exemplo a 

fonte que deu origem ao filme: “partindo de um conteúdo aparente”, o gênero do 

filme, por exemplo, “a análise das imagens e a crítica das fontes” permite “assinalar 

o conteúdo latente da obra”, ou seja, sua relação com o momento de produção, 

descobrindo-se uma “zona de realidade não visível.” (FERRO, 2010, p. 38). 

No método proposto por Marc Ferro, a obra precisa ser analisada como um 

produto, “uma imagem-objeto”, com significações além da imagem cinematográfica, 

devendo a análise não ser realizada somente de trechos, planos do filme ou temas, 

mas sobre “cada um dos substratos do filme (imagens, imagens sonorizadas, não 

sonorizadas)” e as relações entre eles, tanto a narrativa, como o cenário. Além 

disso, deve-se estar atento “com aquilo que não é filme”: autor, produtores, público, 

crítica, etc. (FERRO, 2010),  

Entretanto, de acordo com Morettin (2003) esse método tem sido bastante 

discutido, principalmente quanto à ideia de se considerar a obra cinematográfica 

como complemento, bem como as dicotomias entre visível-não visível, latente-

aparente. O autor ressalta que os níveis de significado da obra cinematográfica não 

são separados, não se devendo separar o conteúdo dos procedimentos 

especificamente cinematográficos, como imagem e som.  

Para Morettin (2003, p. 38-40), é importante que, na análise da obra 

cinematográfica, o filme seja “alçado ao primeiro plano”, percebendo o movimento 

próprio que a obra possui, “seu fluxo e refluxo”; as questões que definem seu exame 

devem emergir da própria análise, além de se considerar a “ideia de narrativa 

enquanto prática discursiva.” 

O uso pelo historiador do filme como elemento de estudo pressupõe uma 

análise formal da obra que leve em conta seus diversos elementos interligados, 

como seus planos, ângulos e sequências, a montagem e o enquadramento das 

cenas, o argumento e o desenvolvimento do roteiro. Para Langer (2004, p. 3), “um 

filme não é feito apenas de imagens, mas também de textos escritos (legendas), 
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sons (falas gravadas e trilha sonora), formando então um conjunto de 

representações visuais e de textos (no sentido semiótico).” 

Napolitano (2010) propõe um método que se inicie com uma dupla 

decodificação: uma de natureza técnico-estética e outra de natureza 

representacional. A partir daí, deve-se fazer a articulação entre a linguagem técnico-

estética e as representações da realidade histórica e social que a obra contém.O 

autor propõe um tripé que deve estar presente na análise do historiador: os 

conteúdos, as linguagens e as tecnologias empregadas.  

Tais códigos e elementos não podem ser isolados quando da análise pelo 

historiador, pois para Napolitano (2010, p. 267) “o enquadramento de uma cena, a 

edição de um filme, a cor a textura empregada na captação da imagem, são 

fundamentais para que o filme ganhe sentido cultural, estético, ideológico e, 

conseqüentemente, sócio-histórico.” 

O método proposto por Napolitano (2010, p. 274) pressupõe assistências 

sistemáticas e repetidas do filme que está sendo analisado, “buscando articular 

análise fragmentada (decupagem dos elementos de linguagem) e síntese (cotejo 

crítico de todos os parâmetros, canais e códigos que formam a obra”.  

São três as fases principais desse processo de análise: a identificação dos 

elementos narrativos ou alegóricos do filme; o entendimento do sentido intrínseco do 

filme e sua linguagem, que sempre busca encenar uma sociedade; a comparação do 

conteúdo do filme com outros documentos e discursos históricos e materiais 

artísticos. (NAPOLITANO, 2010).  

Em suas análises de filmes sobre resistência escrava, no livro Slaves on 

Screen, Davis (2000, tradução nossa) também se vale de um método dividido em 

três partes: a gênese da obra, ou seja, o caminho para se chegar à tela; a sinopse, 

mostrando o que acontece na obra cinematográfica e comparando com registros 

históricos; o julgamento, ou seja, a contribuição do filme para pensarmos sobre o 

passado.  

No século XXI, as mídias visuais (cinema, televisão, internet) são os 

principais divulgadores de fatos e personagens históricos, sendo necessário admitir 

que essas mídias moldam a consciência histórica de grande parte da população. 

Assim, Rosenstone (2010, p. 29) ressalta que o historiador deve procurar “investigar 

os códigos, convenções e práticas por meio dos quais a história é levada às telas”.  
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O longa-metragem dramático, geralmente utilizado para os filmes com 

conteúdo histórico, tem como uma de suas características o de colocar um indivíduo 

(ou grupo), no centro de um processo histórico. Mas não apenas para que o 

espectador veja este mundo, mas sinta-o. Conforme Robert Rosenstone (2010, p. 

33), “usando imagem, música e efeitos sonoros além de diálogos falados (e 

berrados, sussurrados, cantarolados e cochichados), o filme dramático mira 

diretamente nas emoções.” 

O método proposto pelo historiador americano procura perceber como 

aquele mundo do passado é representado no presente: 

 

O meu método consiste em trabalhar a uma certa distância intermediária, 
ocasionalmente me aproximando para uma observação pormenorizada ou 
uma análise detalhada e ocasionalmente me afastando e recuando para o 
campo da teoria, mas sempre voltando para uma posição a partir da qual é 
possível ver e entender que a obra não existiria se não fosse pelos vestígios 
de personagens e acontecimentos históricos particulares sobre os quais 
muito já se sabe. (ROSENSTONE, 2010, p. 25). 

 

Viana (2012) propõe um método no qual a mensagem ou o significado é o 

elemento fundamental que se deve buscar, mediante dois caminhos diferentes: a 

interpretação seria a reconstituição do significado original pretendido pelos autores, 

mediante extensa pesquisa em materiais originais, roteiros, matérias jornalísticas, 

processos sociais de produção do filme e muitos outros elementos; a assimilação 

seria a atribuição de um significado pelo pesquisador, a partir das suas percepções, 

articulando um significado para a obra.    

Para Viana (2012), os filmes são produtos sociais, elaborados por seres 

sociais, que comunicam valores, ideias e sentimentos, a partir dos contextos sociais 

nos quais são produzidos. Dessa forma, a obra cinematográfica, mesmo que 

baseada em fontes históricas ou tratando sobre personagens históricos, tem a 

mediação de uma equipe que a produz, principalmente do roteirista e do diretor, que 

são os principais responsáveis pela elaboração da forma como o fato ou 

personagem será representado. 

A carga ideológica que o autor insere em sua obra não pode em momento 

algum ser passada despercebida. No caso da obra escolhida para análise, tal fato é 

de extrema relevância, pois a autora Liliana Cavani é uma atéia tratando de temas 

religiosos. Questionada sobre como Francisco se encaixaria em uma filmografia de 

uma cineasta já chamada de comunista, Liliana declara: 
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Depende dos sentimentos ou da cultura de quem olha os filmes. É preciso 
recordar que Francisco por quase seis séculos foi bastante ignorado pela 
Igreja. Muito revolucionário. Além de tudo a ideia de ‘Fraternidade’ do 
gênero humano está inserida no programa da Revolução Francesa junto 
com a liberdade e a fraternidade. (Entrevista concedida ao autor, em 28 de 
abril de 2017 – Apêndice 8 - tradução nossa). 

 

Como afirma Ferro (2010, p. 183), “o cineasta seleciona, na história, os fatos 

e os traços que possam alimentar sua demonstração, deixando de lado os outros, 

sem ter que justificar ou legitimar suas escolhas”. Neste contexto, 

 
é menos importante saber se tal ou qual filme foi fiel aos diálogos, à 
caracterização física dos personagens ou a reproduções de costumes e 
vestimentas de um determinado século. O mais importante é entender o 
porquê das adaptações, omissões, falsificações que são apresentadas num 
filme. (NAPOLITANO, 2010, p. 237). 

 

Langer (2004) propõe um método para análise de um ponto de relevância 

nos filmes históricos, os estereótipos, ou seja, representações que são tomadas 

como verdadeiras. Assim, para análise dos estereótipos, propõe as seguintes fases: 

definição do objeto e tema de pesquisa; seleção do filme; crítica externa do filme, 

voltada à análise da produção e seus agentes; crítica interna do filme, procurando 

verificar o conteúdo objetivo (sentido mais geral e percepção mais direta), conteúdo 

implícito e conteúdo inconsciente; e comparação e análise de conteúdos, com o 

conhecimento histórico do tema, por exemplo. 

Para Barros (2008) a metodologia de análise fílmica deve ser complexa, 

multidisciplinar e pluridiscursiva, para que permita perceber o entrelaçamento dos 

diversos discursos que compõem a fonte sob análise (o texto, o diálogo, a 

visualidade, a música, o cenário), as singularidades do gênero e da modalidade 

cinematográfica, o entorno do filme ou o extra-filme (o autor, a produção, o público, a 

crítica, a sociedade), assim como captar o inconsciente, o não intencional, por meio 

atenção aos detalhes, ao indício. 

Além disso, o historiador deve estar atento às referências inter e intratextuais 

que aparecem nos filmes, como referências ou citações a outras formas de 

expressão artística (música, pintura, fotografia, literatura, etc.), mitos e outras obras 

cinematográficas. (BARROS, 2008). 

Para Oliveira e Kuczynski (2011), a análise do cinema enquanto fonte 

histórica deve estar sustentada por alguns fatores, tais como: 
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(...) a relação do filme com a sociedade que o produz e consome – 
abarcando as circunstâncias de produção,distribuição, exibição e também 
recepção, por meio dos significados que mostrem sua eficácia comercial e 
cultural -; a relação dos autores com a obra (como um sujeito histórico); e 
por fim, a interpretação da estética e da linguagem cinematográfica – 
elementos como som, iluminação, cenário, interpretação dos atores etc., 
que servem para ocultar os aspectos artificiais, reforçando a “impressão de 
realidade” e traduzindo o sentido que o autor pretende inculcar. (OLIVEIRA, 
KUCZYNSKI, 2011, p. 99). 
 

Por último, uma mediação importante a ser considerada é entre a obra 

cinematográfica e a sua base para a construção do roteiro, ou seja, a partir de que 

tipo de obra o cineasta se baseou para o desenvolvimento da sua. No caso que será 

objeto do nosso trabalho, a diretora indica que sua base são as fontes franciscanas, 

que pertencem a um gênero literário característico da Idade Média, as hagiografias.  

Um método de análise de um filme histórico deve:  

 

(...) observar, por comparação com as evidência documentais e a análise 
historiográfica, o quanto de historicidade foi obtido na reconstituição, a 
maneira pela qual o passado e presente dialogam na obra cinematográfica, 
as razões por que imagens e ações foram selecionadas e ordenadas, sua 
viabilidade como testemunho indireto de determinado tempo e lugar. 
(MACEDO, 2009, p. 47-48). 
 

Dessa forma, ao analisar uma obra cinematográfica, devemos levar em 

conta não somente como o fato ou personagem foi representado, mas “como se deu 

a transposição entre dois tipos diferentes de obra de ficção – a literária e a 

cinematográfica.” (FERRO, 2010, p. 26). 

Ao transpor a página escrita para a tela, as imagens em movimento criam 

complexidades vivenciais e emocionais que não estão presentes na palavra escrita, 

assim ao “acrescentar imagens, som, cor, movimento e drama”, altera-se “a maneira 

como lemos, vemos, percebemos e pensamos a respeito do passado”. 

(ROSENSTONE, 2010, p. 239). 

Conforme salienta Napolitano (2010, p. 246), o filme histórico é um gênero 

que, a partir de um campo ficcional, “encena o passado com os olhos voltados para 

o presente”, sendo que sua utilização como objeto de análise é colocar sobre o 

cinema um olhar diferente, “como fonte e veículo de disseminação de uma cultura 

histórica, com todas as implicações ideológicas e culturais que isso representa.” 
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Em termos de análise fílmica, a leitura da obra cinematográfica deve 

considerar os 03 níveis da obra: o do plano, da sequência e do filme. No nível do 

plano, deve-se atentar para o ponto de vista, ou seja, o local que o diretor escolhe 

como local de observação, a distância focal e a profundidade de campo, os 

movimentos de câmera, as luzes e cores, os sons (ruídos, músicas, palavras). No 

nível da sequência, a montagem, a cenografia (a colocação dos atores e da 

câmera), os efeitos de narrativa (suspense, surpresa), a relação entre música e 

imagem, as metáforas visuais. No nível do filme, os recursos de andamento da 

história, a distribuição do saber, que é a forma de narrar (ordem e ritmo da 

narrativa), o gênero e o estilo do filme, os jogos do diretor com o espectador 

(participação, transgressão, cumplicidade, vertigem). (JULLIER e MARIE, 2009). 

Para finalizar, duas questões merecem ser destacadas e estarem presentes 

seja qual for o método utilizado: de acordo com Napolitano (2010, p. 247), “cinema é 

manipulação e é essa natureza que deve ser levada em conta no trabalho 

historiográfico, com todas as implicações que isso representa”; e Barros (2008, p. 

51) nos lembra que o filme é sempre uma construção polifônica, “nele cantam 

inevitavelmente todas as vozes sociais, não apenas as que invadem a cena através 

de seus discursos como também as que nela penetram através da imagem.”  

Aproveitando a conclusão de Marcos Napolitano, podemos perceber que:  

 

Analisar a relação entre cinema e história é tentar entender o sentido que 
esses monumentos e ruínas adquirem nas telas, como parte da batalha pela 
representação do passado. Trata-se de refletir acerca da capacidade de 
reflexão histórica proposta pelo cinema, a partir de sua linguagem própria, 
sem cobrar dos filmes uma encenação fidedigna dos eventos ocorridos. É 
como material fragmentado, parcial e muitas vezes anacrônico em relação 
aos eventos representados, que o filme pode se revelar como documento 
histórico da época e da sociedade que o produziu. (NAPOLITANO, 2007, p. 
83). 
 

3.3 FRANCISCO DE ASSIS VAI AO CINEMA 

 

Os filmes religiosos foram parte integrante do chamado primeiro cinema, 

tendo nas paixões de Cristo uma das vertentes de formas narrativas mais longas no 

período de 1895-1903, que partiam de um conhecimento já possuído pelo 
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expectador sobre o tema, que era complementado por um comentador durante a 

exibição64.  (COSTA, 2012). 

Os filmes religiosos, incluindo aqueles sobre vida de santos, formam um 

campo65 específico, extrapolando questões de gênero, mercado e instituições. 

Dentro desse campo, os que abordam vidas de santo formam um segmento 

cinematográfico próprio, as hagiografias fílmicas ou hagiopics66. A hagiografia fílmica 

é descendente direta da hagiografia literária, apresentando os seguintes elementos 

narratológicos (VADICO, 2015, p. 180): “a informação, a exemplaridade, o 

testemunho de fé, os feitos extraordinários (milagres e sacrifícios excepcionais) e o 

incentivo à imitação, além do fortalecimento das convicções dos fiéis.”67 

No cinema, a vida de Francisco de Assis é tema de películas desde o 

cinema mudo, sendo a primeira realizada em 1911. Neste momento, as películas 

tinham uma função didática, funcionando também como meio de evangelização com 

a utilização de imagens, com conteúdo dirigido para a classe popular, que 

geralmente não sabia ler, muitas vezes apresentadas em igrejas. (LAPUERTA, 

2013, tradução nossa). 

Após esta primeira, diversas outras foram realizadas, abrangendo pelo 

menos 24 filmes, incluindo uma animação, em diversas línguas, diversos países de 

produção e com temáticas diferenciadas tendo como assunto o próprio Francisco ou 

sua relação direta com outro personagem histórico68. 

Para Pugliese (2013, p. 19, tradução nossa), a imagem de Francisco no 

cinema está associada a estereótipos, mas em sua maioria as películas transmitem 

                                                           
64 De acordo com Pugliese (2013, p. 22, tradução nossa) entre 1897 e 1910 foram produzidos quase 
trinta filmes sobre a Paixão de Cristo.  
65 De acordo com Vadico (2015) sua análise conflui para a noção de campo pensada por Pierre 
Bourdieu, pois estes produtos midiáticos de assuntos religiosos resultam mais de uma prática, do que 
de uma política de produção ou intervenção e nasceram do diálogo com uma sociedade permeada 
por um habitus, o religioso. 
66 O termo hagiopic foi proposto pela pesquisadora Pamela Grace, no livro The Religious Film: the 
hagiopics, de 2009, para abarcar a gama de filmes religiosos, estabelecendo relações conceituais 
com as cinebiografias (biopics), porém sem buscar relação com o gênero literário da hagiografia. 
(VADICO, 2015). 
67 O autor identifica os seguintes elementos na conformação da hagiografia fílmica: o protagonista; a 
família e a sociedade como problemas; o santo como homem do mundo; momento de conversão; 
discipulado; o confronto; a exemplaridade; a mortificação da carne; a intervenção do sobrenatural; os 
efeitos especiais; diferenças entre a vida dos santos e das santas; função social e imitatio Deus, 
imitatio gênero (neste caso, uma estrutura semelhante aos filmes de cristo). (VADICO, 2015).  
68 Vide levantamento no Apêndice 2 – período de 1911 a 2016. Não consideramos aqui filmes que 
tenham a figura de Francisco, mas que não tem como objetivo representar a vida do Santo, como por 
exemplo Gaviões e Passarinhos, de Pier Paulo Pasolini e Pranchiyettan and the Saint,  de Ranjith 
Balakrishnan, filme indiano de 2010, citados por Carmen Pugliese. 
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como o surgimento de Francisco cria um antes e um depois na história da Igreja, 

sendo seus efeitos percebidos até hoje. Além disso, “(...) poucas figuras históricas 

foram tão distorcidas e alteradas como a sua, adaptando-a ao momento ou às 

exigências de quem o apresentava, fossem hagiógrafos, pintores, romancistas, 

diretores de cinema ou historiadores.” 

Em sua análise sobre a representação da Idade Média no cinema no século 

XX, Barrio considera São Francisco de Assis como uma figura paradigmática do 

cinema histórico: 

 

No personagem de São Francisco de Assis, se concentra uma das máximas 
expressões do cinema histórico, a busca de uma figura histórica singular e 
de interesse contrastado para o publico levantar sobre este fundo, um 
relevo, um perfil histórico, um relato dramático que possa levantar questões 
múltiplas desde a fé, a espiritualidade, até a contestação, a rebeldia, etc., 
enquanto resultado sugestivo para cobrir as expectativas de bilheteria. 
(BARRIO, 2005, p. 256, tradução nossa). 
 

Cada uma dessas obras individualmente tem algo a dizer sobre a figura de 

Francisco de Assis, sendo todas elas parte de um grande discurso, sugerindo 

questões diferentes sobre a época representada e do momento de produção. Assim, 

cada nova obra é uma nova oportunidade: 

 

Uma oportunidade para aprender a distinguir o que era e o que se tornou, 
ou seja, as diferentes leituras feitas ao longo dos séculos, desde o litúrgico 
que define como "um homem católico todo apostólico", ao profético, 
colonialista, pacifista, ecologista, ecumênico, dialogante. E entre essas 
leituras há também os filmes, incluindo três obras de Cavani. (MESSA, 
2014, p. 1, tradução nossa). 
 

As cinebiografias, sugere Rosenstone (2010, p. 162), são “entidades com 

significados instáveis”, cujos significados vão se alterando ao longo do tempo, sendo 

interpretadas e entendidas de forma diversa por platéias e indivíduos específicos.  

No caso de Francisco de Assis, cabem as palavras ditas por Rosenstone 

(2010, p. 162), em sua análise sobre os filmes que retratam o jornalista John Reed: 

“Assim como todas as biografias, os filmes o reconfiguram, comentam outras obras, 

entram em debates a respeito de sua vida e renovam alguns de seus momentos em 

um esforço para torná-lo significativo para uma nova platéia.” 

O corpus de filmes inspirados ou que têm como centro a vida de Francisco 

de Assis se enquadra no que Macedo (2009) cita como um dos mitos mais 
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explorados pelo cinema que é o “mito do herói”, onde por meio de alguma 

característica pessoal personifica os anseios de um grupo. 

Além disso, transformam o passado em espetáculo, com “eventos, 

personagens e processos encenados de maneira valorativa, laudatória e 

melodramática”, muitas vezes com intuito de “diluir tensões, polêmicas e incertezas”, 

o que Napolitano (2010, p. 276) descreve como processo de monumentalização do 

passado. 

Nesse sentido, de encenação valorativa, laudatória e melodramática, que 

monumentaliza o personagem, o filme Francis of Assisi (1961), dirigido por Michael 

Curtiz, diretor de clássicos hollywoodianos como Casablanca, é exemplar. Seu 

Francisco é grandioso na sua santidade, inclusive nas cenas escolhidas para serem 

encenadas e no modo como Francisco é mostrado, a maquiagem e a interpretação 

do ator. O seu caráter pacificador das tensões entre pólos opostos é sublinhado 

desde a primeira cena, a voz de Deus, que fala com Francisco aparece três vezes, 

uma luz brilha quando ele recebe os estigmas. O Papa o recebe duas vezes, sempre 

com missões, a primeira em que ele seja um exemplo para toda a cristandade; e, na 

segunda, quando Francisco pede para ir às cruzadas, ele tem a missão de trazer 

paz ao mundo. Uma questão interessante é que mesmo havendo agradecimento no 

início do filme à Igreja Católica, o filme procura mostrar como Francisco está muito 

acima desta estrutura, inclusive criticando as guerras provocadas pela religião, 

notadamente a católica.  

 

3.4 LILIANA CAVANI: UMA VIDA E TRÊS FRANCISCOS 

 

Liliana Cavani construiu para si uma persona pública, a partir de seus 

filmes69, apresentações e escritos, que no cinema italiano só encontra paralelo em 

Pier Paulo Pasolini, com uma capacidade de conduzir rigorosas investigações 

intelectuais para ideias que formam os códigos cinematográficos e políticos. 

(MARRONE, 2000, tradução nossa). 

E é o próprio Pasolini, segundo Marrone (2000, p. 7, tradução nossa), que 

nos dá a melhor definição de Cavani: “ele a chamou de jovem idealista, um 

                                                           
69 Filmografia consta do Apêndice 7. 
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cruzamento entre Joana d’Arc e Pisacane70, uma herege e um revolucionário que 

revelaram sinais de frente de seu tempo.” 

O epíteto scandaloso serviu para assinalar a vida e a obra desses dois 

cineastas: “A atividade deles era escandalosa, precisamente porque perturbavam o 

conforto burguês com a ordem estabelecida e expunham o controle social em sua 

natureza latente e brutal.” (MARRONE, 2000, p. 4, tradução nossa) 

Liliana Cavani, de acordo com Marrone (2000, p. xv, tradução nossa), é o 

tipo de cineasta que se pode chamar de “autor”, no sentido teórico da palavra, pois 

“ela inicia e supervisiona todo o processo de produção, desde o roteiro até o corte 

final”, concebendo um cinema de transgressão e revolta contra todos os códigos e 

estruturas ideológicos e comerciais.  

O cinema da diretora italiana Liliana Cavani passou a ser conhecido pelas 

audiências européias e norte-americanas em 1974, com o filme O porteiro da noite, 

sobre a relação entre uma sobrevivente do holocausto e seu torturador nazista, que 

se reencontram em 1957. Entretanto Liliana Cavani já possuía uma carreira na Itália 

como documentarista e cineasta desde 1961. A cineasta também dirige óperas, 

desde 1979. 

Desde o início de sua carreira, a cineasta privilegiou um cinema de ideias, o 

que fez com que seus filmes constituíssem um corpus para pesquisas que 

relacionam a retórica do filme e o problema da dramatização, como espetáculo, de 

conceitos sócio-históricos, um cinema “inserido no reino da história das idéias.” 

(MARRONE, 2000, p. xiii, tradução nossa). 

Liliana Cavani nasceu em 193371, em Carpi, e graduou-se em Literatura 

Clássica na Universidade de Bologna em 1959. Após se formar, se mudou para 

Roma para estudar direção de cinema no Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Uma grande influência em sua juventude foi a figura do avô materno, um sindicalista 

que a apresentou a Marx, Engels e Bakunin, porém se manteve politicamente com 

posições independentes, sem nunca se tornar membro de partido político 

(MARRONE, 2000, tradução nossa). 

 Ainda estudante de cinema ela entrou para a RAI, canal de televisão estatal 

italiano, iniciando a produção de documentários. De acordo com Marrone (2000, p. 4 

                                                           
70 Carlo Pisacane foi um dos primeiros pensadores socialistas italianos. 
71 Utilizamos como base o contido no site http://www.lilianacavani.it/en/biography.htm - Acesso em 01 
maio 2016. (LILIANA, s/d-a; tradução nossa).  
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e 6, tradução nossa), Liliana via os diretores como fundamentais para as tendências 

culturais do pós-guerra, sejam defeitos, caprichos ou virtudes nacionais, por meio de 

filmes de caráter político, num sentido de participação individual na vida social e civil 

da polis. Desse período, conforme Oricchio (2010), um dos preferidos da diretora é 

La Donna della Resistenza (1965), sobre as mulheres engajadas na resistência aos 

nazistas durante a guerra. 

Entre 1966 e 2014, Liliana dirige três obras que tem como tema a vida de 

Francisco de Assis. Liliana Cavani declarou que “foi uma viagem de 

aprofundamento. A história de Francisco parece percorrer um caminho simples, mas 

na realidade não é assim. Ele tinha percepções incríveis que poucos podem 

vangloriar-se.”72 

O seu primeiro longa-metragem e seu primeiro Francisco,  Francesco d’ 

Assisi, de 1966 e produzido pela RAI, televisão estatal italiana, “reconta a vida do 

santo a partir do ponto de vista político radical dos anos sessenta”.73 Segundo 

Pugliese (2013, tradução nossa), este é um filme que dá um passo além das obras 

anteriores sobre Francisco, sendo mais profundo, com diálogos mais bem cuidados 

e com inclusão de temas como a heresia, as dissidências na Ordem, as dificuldades 

para redação definitiva da Regra, assim como não representa a cena dos estigmas, 

mostrando somente no final as mãos de Francisco enfaixadas.  

Segundo Liliana abordar Francisco foi obra do acaso, pois trabalhando na 

RAI como documentarista foi-lhe solicitado fazer uma breve transmissão sobre 

Francisco na ocasião da sua festa em 04 de outubro. Ela não aceitou fazer a 

transmissão “tanto por recordar um Santo do qual eu sabia pouquíssimo (...) quanto 

por causa da minha educação totalmente laica.” Após a leitura da obra sobre 

Francisco de Paul Sabatier percebeu que “valia a pena contar a sua (de Francisco) 

vida.”74 

O filme alcançou grande sucesso, sendo aclamado como o mais controverso 

programa do ano, e despertou reações diversas, incluindo uma interpelação 

parlamentar de um partido de direita75, sobretudo pela originalidade na apresentação 

                                                           
72 Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 (tradução nossa). 
73 Esta é a apresentação do filme no site Internet Movie Database - IMDb (tradução nossa). 
74 Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 (tradução nossa). 
75 Segundo Liliana, a interpelação se deu porque o parlamentar entendia que o santo padroeiro não 
poderia ter a mesma cara deDe Punhos Cerrados, de Marco Bellochio, em que Lou Castel faz um 
jovem perturbado e assassino. (RAVIZZA, 2015, tradução nossa). A informação constou também em 
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do santo, visto por muitos como uma mensagem sindicalista sobre a exploração do 

proletariado. (PUGLIESE, 2013, tradução nossa).  

De acordo com Six (1985, tradução nossa), os jornais italianos de direita 

viram no filme uma interpretação comunista da mensagem franciscana, e ao mesmo 

tempo ele se tornou um manifesto da esquerda católica. O filme foi considerado um 

dos precursores da agitação social de 1968. Assim Barrio se refere ao filme: 

 

Em 1966 uma jovem diretora apresentou um novo Francisco, no que era 
uma nova etapa do cinema italiano e um novo giro social e político da Itália, 
após as duas difíceis décadas que sucederam a segunda guerra mundial. 
Era um prelúdio de um novo tempo e um novo cinema: Liliana Cavani em 
seu Francesco d’Assisi, nos apresenta um Francisco contestador, rebelde. 
Um Francisco político, anunciando o amplo movimento de renovação social 
e cultural que se estava vivendo na Itália. (BARRIO, 2005, p. 257, tradução 
nossa). 
 

Mas essa visão positiva sobre o foco dado por Liliana Cavani em seu 

primeiro Francisco não é unânime. Para Lapuerta,  

 

A polêmica e agnóstica diretora transmite uma visão de São Francisco 
equivocada, já que se deixa de lado algo transcendental, a verdadeira 
vocação espiritual de São Francisco, pretendendo assim desmistificar o 
personagem. Sem esquecer que estamos em uma época espiritualmente 
agitada para o cristianismo, a diretora utiliza o protagonista, São Francisco, 
para difundir a imagem de um rebelde que luta com o poder, as injustiças, o 
classismo social, etc., evitando o Francisco mítico e religioso, com a 
finalidade de aproximar o personagem dos jovens revolucionários dos 
sessenta. (LAPUERTA, 2013, p. 8, tradução nossa). 

 

Liliana segue sua carreira com filmes com conteúdo político e discussões 

sobre pontos essenciais sobre a cultura européia, até chegar em 1989, quando 

retorna a Francisco, com Francesco (meu objeto de pesquisa), apresentando um 

“um anti-herói louco, sanguíneo e sincero”, para “cavar ainda mais fundo nos 

detalhes de como uma experiência humana especial, de um tempo tão distante do 

nosso pode ser tão atemporal.” (SANFRANCESCO, s/d; LILIANA, s/d; tradução 

nossa). 

Para Lapuerta (2013, p. 9, tradução nossa), que como citamos acima teceu 

duras críticas ao primeiro Francisco de Liliana Cavani, este “trata a figura de São 

Francisco sem manipulação alguma”.  Nas palavras de Cavani, citada por Marrone 

                                                                                                                                                                                     

aula de cinema, da própria Liliana Cavani, no Bari Internacional Festival de 2012 (4:18 a 4:38). 
(tradução nossa). (LILIANA, 2012b, tradução nossa). 
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(2000, p. 244, tradução nossa), “o primeiro filme representou um encontro inicial com 

Francisco, uma impressão linda, embora incompleta; o segundo filme intensificou a 

procura por um contato com Deus, o que na primeira vez não foi tão desenvolvido”.  

 De acordo com Pugliese (2013, tradução nossa), Liliana Cavani relatou em 

entrevista que o primeiro filme ela rodou como cronista, relatando a biografia de 

Francisco a partir do exterior, enquanto no segundo quis adentrar ao sobrenatural e 

contar a aproximação de Francisco com o divino, aprofundando o lado espiritual, 

concedendo relevância aos estigmas, o que era somente sugerido no primeiro. 

Após o segundo Francisco, Liliana dirige para o cinema hollywoodiano e 

atua como produtora para a RAI. Em 2014, ela volta a Francisco, novamente 

dirigindo para a RAI, no telefilme Francesco, um projeto que nasceu antes da eleição 

do Papa Francisco, mas tomou força após sua eleição em 2012. (ADKRONOS, 

2014). 

Neste terceiro Francisco, toma maior importância a discussão de um 

Francisco intelectual, como produtor de uma ideia muito grande, de uma 

humanidade única, como um autêntico pensador sobre questões de economia e 

finanças. (ZENIT, 2014; IL FRANCESCO di Liliana Cavani, Gazetta di Modena, 

2014; tradução nossa). Liliana Cavani declarou que procurou esclarecer, neste 

terceiro filme, uma questão que desde seu primeiro filme estava inserida que é a de 

Francisco ter conseguido um Evangelho em latim, no sentido de que Francisco o 

traduz ao mesmo tempo em que o vive, “que a sua é uma TRADUÇÃO viva porque 

o testemunha com a vida”.76 

Segundo declaração de Liliana (ANSA, 2014, tradução nossa), "hoje, seu 

pensamento (de Francisco de Assis) é muito atual, uma mensagem importante para 

a geração mais jovem. Ele odiava o dinheiro, porque o dinheiro dividia e produzia a 

guerra." 

Liliana Cavani, que se auto define como atéia77, explica o que a levou a 

contar estas histórias: “fiquei impressionada com a aventura deste garoto, que há 

800 anos teve intuições e uma visão ecológica que está à frente de seu tempo até 

                                                           
76 Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 (tradução nossa). 
77 Ela não é a única não católica ou religiosa que tem Francisco ou o franciscanismo como tema de 
suas obras, podem ser citados Roberto Rosselini, Pier Paulo Pasolini e José Saramago. (PUGLIESE, 
2013, p. 53-55). Pasolini inclui a figura de Francisco de Assis em seu filme Gaviões e Passarinhos 
(Uccellacci e uccellini, de 1966). Vadico (2015, p. 31) ressalta que “mesmo um diretor ou produtor 
ateu está imerso numa sociedade de cultura e conseqüências religiosas, delas traz resquícios ou com 
elas necessita dialogar.” 
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hoje.” E ressalta, quando questionada se após três Franciscos se sente uma 

candidata de Deus: “Sou laica e continuo sendo. Acho que Francisco também, no 

fundo, era laico.” (VIVARELLI, 2015, tradução nossa). 

Ao analisar a sacralidade presente na obra de Pasolini, Trevisan faz uma 

afirmação que acredito se enquadrar na obra de Liliana Cavani, ateia convicta, 

relativa a Francisco de Assis:  

 

Assim, Pasolini afirma a sacralidade absoluta da liberdade humana – com 
direito a todas as contradições próprias do ato de escolher – sem a qual 
vivemos nos limites do fascismo manifesto em seus mais diversos matizes 
políticos. Não há liberdade sem direito à dúvida, ao questionamento, ao 
paradoxo – assim como não há experiência humana integral sem visitar a 
margem, sem conhecer a contramão, sem romper a normalidade. 
(TREVISAN, 2015, p. 88). 

 

No contexto dessa sacralidade da liberdade de pensar, os filmes sobre 

Francisco de Assis são a forma de Liliana Cavani construir um passado a partir das 

suas percepções. O filme não é o reflexo, mas uma construção do passado: 

 

Uma narrativa prefigurada pela consciência do historiador/cineasta. Uma 
luta sobre o significado do presente e do futuro ambientada no passado. Um 
argumento sob a forma de um enredo; um enredo sob a forma de um 
argumento. Um argumento que também é um tipo de visão do mundo, uma 
visão que pode manter uma certa força e validade mesmo depois de muito 
tempo da eventual suplantação dos dados nos quais ela se baseou. 
(ROSENSTONE, 2010, p. 87-88). 

 

Em novembro de 2015, Liliana Cavani foi homenageada como cidadã 

honorária de Assis, na Itália, e declara que no santo de Assis há uma beleza que faz 

pensar em realizar um quarto filme sobre a sua vida. (ASSISIOGGI, 2015). 

Liliana declarou à Gazetta di Modena (2014) o porquê de aventurar em mais 

um Francisco e seu papel nesta polifonia que são as mais diversas representações 

de Francisco:  

 

E então eu disse a mim mesma: Eu sou um diretora, faço filmes, é uma 
maneira de chegar a mais pessoas. Seu exemplo e mensagem, baseada 
em uma nova interpretação revolucionária do Evangelho, concentra-se em 
conceitos-chave: paz, partilha, fraternidade e solidariedade, que hoje mais 
do que nunca formam a base de uma reflexão essencial para todos. (IL 
FRANCESO DI LILIANA CAVANI TERSO FILM SUL POVERELLO 
D’ASSISI, Gazzetta di Modena, 08 dez. 2014). 
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E com isso, Liliana Cavani interage com o discurso histórico mais amplo, 

sendo esta, de acordo com Rosenstone (2010, p. 65), a contribuição que o filme 

histórico pode oferecer: “o filme estabelece uma relação, um reflexo, um comentário 

e/ou crítica com o corpo já existente de dados, argumentos e debates sobre o tópico 

em questão (...)”. 

E com seu cinema, Liliana se enquadra em uma categoria de cineastas que 

Rosenstone (2010) define como historiadores, que se dedicam a criar significado ao 

passado, criando obras que visualizam a história em carne e osso, contestam a 

história ao fornecer novas interpretações e revisam a história ao fazer com que a 

platéia repense sobre o que já conhece. 

 

3.5 LILIANA CAVANI REVISITA FRANCISCO: FRANCESCO (1989) 

 

Segundo de três obras dirigidas pela diretora italiana sobre Francisco, 

Francesco78estreou em Roma em 22 de março de 1989, com duração de 157 

minutos79. Nas palavras de Liliana Cavani, as razões para esta segunda aventura: 

 

Decidi fazer um segundo filme sobre Francisco porque havia muito a 
desenvolver. Em geral eu faço filmes como consequência de um desejo de 
indagar, de aprofundar. E eu achei que durante os anos entre o primeiro 
filme e o segundo haviam saído muitos estudos sobre Francisco por parte 
de importantes medievalistas de toda parte. Ia se compreendendo o sentido 
o valor da sua experiência. No percurso também compreendi a importância 
de aprofundar o personagem de Cristo. Com o belo filme de Pasolini eu 
tinha descoberto sua humanidade mas precisava contar  a beleza da 
fraternidade que surge das palavras do Evangelho e que afetou tanto 
Francisco (...). (Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – 
Apêndice 8 - tradução nossa). 

 

De acordo com reportagem do jornal romano Corriere della Sera do dia 

seguinte, 23 de março de 1989, estreou “semeando emoção” no cinema Adriano, 

com a presença de artistas, ministros de Estado, políticos, que classificaram a obra 

como bela, honesta, provocativa; a emoção de um jovem de 20 anos teria tocado a 

diretora Liliana Cavani. (LOMBARDI, 1989, tradução nossa). 

                                                           
78 Fonte principal das informações – IMDb. Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt0097383/> 
Acesso: 25 maio 2016. Ficha técnica do filme consta do Apêndice 6. 
79 De acordo com o site www.imdb.com, outras 4 versões foram lançadas: 119 minutos e 104 
minutos, nos EUA; 135 minutos, para o mercado internacional e 104 minutos para a Alemanha. A 
versão em DVD utilizada no presente trabalho possui 150 minutos. 
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A diretora concedeu entrevista na véspera da estréia ao Corriere della Sera, 

no qual relatou que trabalhou três anos na produção do filme80, que seu intuito foi  

fazer um filme muito popular, dedicado e direcionado para aqueles que não 

conheciam a bela história de Francisco, e que a pedra angular na realização do filme 

foi algo que não havia no Francisco anterior, que era a busca do contato com Deus, 

deste personagem que sendo o homem religioso por excelência, sua experiência 

permanece humana. (CERVONE, 1989, tradução nossa). 

Segundo Pugliese (2013, tradução nossa), a utilização do simples nome 

Francesco como título do filme sugere uma maior intimidade; além disso, 

consideramos que com essa escolha, Liliana humaniza o santo, bem como declara 

que quem está em evidência é o homem que se tornou São Francisco. 

Liliana Cavani, além da direção, também escreveu o roteiro em conjunto 

com Roberta Mazzoni, tendo declarado em entrevista ter utilizado como base as 

fontes franciscanas, notadamente A Legenda dos Três Companheiros (BROTUGNO, 

2007). Assim, Liliana aqui se transmuta em leitora das fontes, mostrando para o 

mundo como são para ela “os personagens, a trama, o espaço, o tempo”, além de 

dirigir nosso olhar por meio dos seus planos e enquadramentos. (GUIMARÃES, 

HINÇA, 2011, p. 63 e 66). 

A produção, ítalo-alemã, foi realizada pelas companhias KarolFilm, Royal 

Film de Monaco, Raiuno e Istituto Luce-Italnoleggio Cinematografico. A RAI é a 

concessionária exclusiva de televisão italiana e o Istituto Luce-Italnoleggio 

Cinematográfico é a junção de duas empresas estatais criadas para produção e 

distribuição cinematográficas. O Istituto Luce, criado em 1924, teve participação 

ativa na propaganda política fascista. (RAI, s/d; TRECCANI, s/d; tradução nossa). 

As filmagens foram realizadas na Itália, entre fevereiro e junho de 1988, em 

cidades como Gubbio e Perugia e nos estúdios da Cinecittà. A música esteve a 

cargo do músico grego Vangelis, criador de trilhas sonoras icônicas dos anos 1980, 

como por exemplo Carruagens de Fogo e Blade Runner, o caçador de andróides. Os 

cenários e o desenho de produção, premiados na Itália como os melhores do ano, 

ficaram a cargo de Danilo Donati, que já tinha sido premiado duas vezes com o 

Oscar e trabalhado com diretores como Felinni e Pasolini. 

                                                           
80 A Itália no período de produção do filme era governada por coalizaçõe políticas sob a liderança da 
democracia-cristã, partido de ideologia anti-comunista. Houve quatro governos no período: Governo 
Craxi (01/08/1986 a 14/04/1987); Governo Fanfani (14/04/1987 a 29/07/1987); Governo Goria 
(29/07/1987 a 13/04/1988) e Governo De Mitta (13/04/1988 a 23/07/1989). (CRONOLOGIA, s/d) 
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O filme teve como consultor histórico o professor de História do Cristianismo 

da Universidade de Napoli, Boris Ulianich, que foi senador por três legislaturas entre 

junho de 1979 a 1992, participando do grupo Esquerda Independente. (SENATO, 

s/d). 

O protagonista-título do filme ficou a cargo do ator norte-americano Mickey 

Rourke81, que havia protagonizado grandes sucessos como o sado-soft 9 e ½ 

semanas de amor (1986), o suspense Coração satânico (1987), Barfly (1987), 

baseado na vida e obra do poeta “maldito” Charles Bukowski82 e o drama Prece para 

um condenado (1987), no qual interpretava um desertor do IRA – Exército 

Revolucionário Irlandês83.  

Mickey Rourke era um astro em ascensão, quando do anúncio do filme, em 

1988. Segundo Marrone (2000, p. 161, tradução nossa), a diretora enfatizou que 

sem o ator “ela não poderia ter feito um filme tão complexo sobre um santo cuja vida 

é ‘uma metáfora clássica, como Hamlet’”. Mas a crítica do jornal Corriere della Sera, 

do dia seguinte à estréia (23 de março de 1989), é enfática ao considerar que o ator 

não consegue transmitir a espessura carismática do personagem, que parece mais 

astuto do que inspirado, mais tolo do que místico. (KEZICH, 1989, tradução nossa). 

Questionada sobre a escolha ter sido ousada, a diretora afirma que tinha 

adorado sua performance em “O ano do dragão” e que “ele é um dos maiores atores 

de todos os tempos”, além disso tinha generosidade, humanidade e dedicação ao 

seu trabalho, bem como que não existem razões claras para se escolher 

determinados atores para papéis particulares, havendo um conjunto de razões e 

sentimentos (VIVARELLI, 2015; LILIANA, 2012; tradução nossa; Entrevista 

concedida ao autor, em 28 de abril de 2017, Apêndice 8 - tradução). 

                                                           
81 Rourke relatou que foi procurado por LilianaCavani quando estava filmando uma película sobre 
boxe e que Liliana disse que queria ele para representar São Francisco de Assis, achou um pouco 
estranho e nunca tinha pensado em representar um santo antes, mas ele confiou na diretora 
poisdemonstrava estar convencida de querer ele no filme e que parecia que estava vendo algo que 
ele nunca tinha visto antes, que ela olhava através dele. Declaração do ator Mickey Rourke, em 
fevereiro de 2009 – Agenzia Informazione e Ufficio Stampa. (LILIANA, 2009; 00:40 à 2:03). 
82 Charles Bukowski (1920-1994) nasceu na Alemanha, mas viveu desde os 3 anos nos Estados 
Unidos da América. È considerado o último escritor “maldito” da literatura norte-americana. Sua 
literatura tem tom autobiográfico e nela está presente um mundo marginal, com sexo, alcoolismo, 
prostitutas e outras personagens do submundo. (L&PM Editores, 2016).  
83 De acordo com Marrone (2000, tradução nossa), as conexões do ator com o IRA foram 
capitalizadas pela imprensa britânica quando do lançamento do filme, causando controvérsias que 
afetaram injustamente no resultado do filme. A informação consta do Corriere della Sera de 22 de 
maio de 1989, no artigo Tornatore è felice, la Cavani furibonda e Rourke smentisse rapporti com 
l’IRA.  
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Liliana Cavani defende sua escolha e seu ator, realizando uma declaração 

como se fosse um fecho para a questão:  

 

Nunca conseguiria ser o Francisco que foi capaz de expressar no filme se 
não tivesse em si mesmo não sabendo um pouco da beleza de Francisco. 
Nem mesmo Lou Castel do primeiro Francisco teria conseguido se não 
tivesse dentro dele aquilo que tinha também Mickey: um instintivo desejo de 
amar as pessoas, uma instintiva pena por aqueles que sofrem, uma 
necessidade de amor para poder compartilhar, uma visão dos dias com 
tempos e cores diferentes das usuais. Pessoas magníficas que teriam 
agradado o rapaz de Nazaré quando ele estava à procura de amigos. 
(Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 - 
tradução nossa). 

 

Mas a escolha de Mickey Rourke também é vista como louvável, por 

modernizar o personagem do poverello, ao colocar nas suas vestes uma estrela de 

filmes transgressivos. (NORMANDO, 2014, tradução nossa). 

Na resenha que o jornal Corriere della Sera cria para o filme, em sua coluna 

Guida ai film, o jornal lembra que a diretora está “retornando à cena do seu delito 

espiritual”, referindo-se ao seu primeiro Francisco, de 1966, sem “o cheiro de 1968”, 

mas com uma exigência de falar com Deus, ou seja, menos provocador o filme seria 

uma viagem interior do personagem título. (FRANCESCO, Corriere della Sera, 1989, 

tradução nossa). 

O filme foi apresentado para o mundo em 18 de maio do mesmo ano no 

Festival de Cannes, sendo indicado como representante da Itália à Palma de Ouro 

deste festival. Segundo Marrone (2000, tradução nossa), o filme teria sido aplaudido 

pela audiência e elogiado, tendo críticas mistas da imprensa francesa.  

Entretanto, verificando em jornais da época, percebe-se que, no festival, a 

recepção ao filme não foi das melhores: o francês Le Monde, apesar de achar o 

filme honesto e sem grandes surpresas, ressalta a questão da diferença física entre 

Mickey Rourke e a descrição na hagiografia de 1228 (a Vida I de Tomás de Celano); 

o jornal espanhol El País chama o filme de monumento ao ridículo, critica duramente 

o Francisco de Mickey Rourke, relata que o ator e a diretora foram vaiados, 

ameaçados de linchamento moral e que espectadores enfurecidos deixaram a 

projeção; a crítica do The New York Times afirma que algumas frases provocaram 

risos na platéia, como Clara pedir para entrar na Ordem, e que Mickey Rourke, 

apesar ter uma intensa mística religiosa, não se parece nem soa como os atores 

italianos que estão a sua volta como os primeiros companheiros de Francisco. 
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(FRANCESCO, Le Monde, 1989; FERNÁNDEZ-SANTOS, El País, 1989; CANBY, 

The New York Times, 1989, tradução nossa). 

Outro tipo de crítica que buscamos é o que consta de meios de comunicação 

voltados para a comunidade cristã, pois nestes convergem questões de produção 

cinematográfica e de religiosidade: no Catholic News Service, McAleer (2015, 

tradução nossa) ressalta que apesar da diretora construir um elaborado quadro das 

injustiças sociais do período, não evoca um sentimento convincente de convicção 

religiosa; no Christianity Today, Morefield (2015, tradução nossa) considera o filme 

extremamente envolvente, notadamente a sua criação do pedágio psicológico e 

espiritual que Francisco e seus seguidores de simplesmente obedecer às palavras 

de Deus e a solidão de Francisco frente à estrutura da Igreja e de seus seguidores 

que preferem regras e não princípios. 

Para percepção da recepção do público, apesar de não conseguirmos 

encontrar informações sobre a bilheteria do filme, consideramos as avaliações 

encontradas sobre o filme em dois sites no qual o público atribui nota para o filme: 

no Internet Movie Database a nota é 6,4/10 e no Rotten Tomatoes é 3,15/5. 

Analisando os comentários84 realizados pelo público percebe-se que a questão 

central que envolve as análises é a escolha de Mickey Rourke para o papel de São 

Francisco de Assis (tema de 22 dos 23 comentários), que tanto é vista como um erro 

incontornável, como também é percebido como algo positivo ao passar uma visão 

de um santo enraizado numa essência humana. O único comentário que não discute 

a escalação de Mickey Rourke critica a versão americana do filme, inclusive no 

DVD, que corta mais de 40 minutos do filme.    

Esse público, que assiste, analisa e avalia a obra de Liliana torna-se figura 

ativa na construção de um novo Francisco diferente do proposto pela película:  

 
Suas experiências, valores, referências e interesses interpretam e 
interagem os filmes. O espectador não vê o que o diretor quer que ele veja, 
mas recompõe as imagens a seu modo. (...) Os espectadores encontram, 
nos filmes, elementos de identificação, de modo que possam projetar seus 
sentimentos positivos e negativos, algo que não escapa, nunca, do 
horizonte dos produtores cinematográficos. (FUNARI, 2012, p. 32) 

 

Em 2015, Liliana foi convidada para uma aula magna na Universidade de 

Catania, que, na divulgação do evento, dizia que o Francesco de Liliana de 1989, 

                                                           
84 Disponíveis em <http://www.imdb.com/title/tt0097383/reviews?ref_=tt_ov_rt> e 
<https://www.rottentomatoes.com/m/francesco_1989/> Acesso em: 21 mar. 2017. Tradução nossa.   
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“retratava de forma realista a humanidade do santo e recorda com violência e 

desespero, a miséria e o sofrimento de uma vida passada em nome do amor e 

dedicação aos outros.” (CATANIA, 2015, tradução nossa).  

 

3.6 FRANCESCO: A FONTE FÍLMICA 

 

O filme Francesco, que é uma das nossas fontes de estudo para a presente 

análise, pode ser enquadrado no conceito de filme histórico, proposto por Napolitano 

(2010, p. 241), pois nele “o cinema como fonte para o estudo de um determinado 

contexto e o cinema como representação do passado se confundem.” 

O filme se inicia com Francisco morto, sendo o seu corpo apresentado para 

Clara, que, aparentemente, irá prepará-lo para o sepultamento. Em seguida, com 

indicação de passagem de tempo, passa-se a uma estrutura narrativa em flashback, 

a partir da reunião de Clara e cinco de seus primeiros companheiros (Bernardo, 

Rufino, Leão, Angelo, Egidio) para escreverem sobre a vida de Francisco, a partir de 

suas memórias como participantes das cenas que narram (Leão, Rufino e Angelo 

seriam os autores da Legenda dos três companheiros). Segundo Gazzone (2000), o 

entrelaçamento na edição entre as imagens da vida de Francisco e os narradores 

contando a história constitui “o cornice, ou moldura” do filme. 

Quem anota as memórias é Frei Leão, apelidado de Ovelhinha de Deus, que 

era um hábil calígrafo, tendo desempenhado o papel de secretário e copista para 

Francisco, que tinha um afeto especial por ele. (PUGLIESE, 2013, tradução nossa).  

Liliana Cavani apresenta na obra características que, de acordo com 

Marrone (2000, tradução nossa), levou para seus filmes de sua formação inicial 

como documentarista: o uso de flashback, a voz-over e a experimentação com 

estruturas narrativas. Outro indicativo dessas características é a presença de quem 

relata o fato na cena, mesmo que escondido, como para salientar o caráter de 

“verdade” do que está sendo mostrado e relatado. 

A construção narrativa utiliza todos os elementos que estão na tela para 

contar a história, insere o indivíduo dentro de um contexto histórico e busca que 

aquele que está assistindo creia no que vê. Segundo Rosenstone (2010, p. 34), “o 

filme (histórico) quer mais do que apenas ensinar a lição de que a história ‘dói’, ele 

quer que você o espectador vivencie a dor (e os prazeres) do passado”. 
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A sinopse que podemos considerar como oficial e que está divulgada no site 

da diretora é a seguinte: 

 

Algum tempo depois da morte de Francisco de Assis, Clara e cinco entre os 
primeiros seguidores do Santo se reúnem para lembrar episódios e 
momentos da vida do homem que mudou suas vidas. Leãoredige em seu 
caderno ideias e memórias comoventes, ajudado pelos outros: de uma 
juventude dissoluta até a prisão em tempo de guerra, da escolha de abrir 
mão dos bens da família para ir com os pobres e os leprosos até a vida 
miserável e a conduta heróica de Francis com os primeiros irmãos. Isto é 
seguido pelo encontro com Clara e a aprovação do Papa Inocêncio III - 
confirmada pelo seu sucessor Honório III, asseguram que os frades tinha 
uma regra - e, finalmente, a última parte da vida do santo, talvez a mais 
difícil e atormentado quando percebe que também na comunidade que ele 
criou pode serpentear corrupção e divisões internas. É o momento em que 
Francisco refugiou-se com Frei Leão na montanha, para meditar e orar a 
Deus, do qual receberá os estigmas, o sinal supremo da santidade. 
(LILIANA, s/d-b, tradução nossa). 

 

Segundo a própria Liliana Cavani85, Francesco é a história de um 

enamoramento, entre Francisco e Deus, que tem seu ápice quando em resposta às 

suas preces Francisco recebe os estigmas. (ADESSO, 2014, tradução nossa). 

Além disso, de acordo com Pugliese (2013, tradução nossa), ao associar os 

estigmas com uma aprovação divina pedida por Francisco em um momento de 

desespero, o filme se torna o único trabalho da filmografia franciscana que ressalta a 

sedutora faceta de Alter Christus de Francisco. 

O filme pode ser dividido em sete grandes blocos, incluindo uma abertura e 

uma cena final que formam uma moldura para a vida de Francisco que é contada no 

filme:  

� 01 - A abertura do filme, que engloba a morte de Francisco e o 

encontro dos autores das memórias que serão escritas; 

� 02 - A juventude de Francisco; 

� 03 - O período de conversão, que engloba desde a prisão em Perugia, 

com o encontro com o Evangelho do herege até o julgamento e sua separação da 

família;  

� 04 - Os primeiros tempos, que englobam o início sozinho, seus 

primeiros seguidores (Bernardo e Pedro Cattani, Leão, Angelo, Rufino), a conversão 

de Clara até o acolhimento pela Igreja, na audiência com o Papa;  

                                                           
85 Declaração de Liliana Cavani, em junho de 2013 – programa Adesso In Onda, de dezembro de 
2014 – 17’31” à 18’30”. 
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� 05 - A Ordem Franciscana: o crescimento dos seguidores, a 

confrontação dentro da Ordem; o retiro para o campo, a exigência de uma nova 

regra, a regra não aceita até a entrega da regra ao Papa morto;  

� 06 - Provações perto do fim, que apresenta um Francisco em 

desespero, cego, pedindo para que Deus fale com ele e que é finalizada com o 

aparecimento dos estigmas; 

� 07 - A cena final, retornando para o “tempo presente” no qual os 

autores das memórias explicam o sentido dos estigmas. 

No filme, memória e história se juntam fornecendo um interessante viés de 

análise quanto à humanização do santo, bem como sobre a questão da verdade, 

pois os frades que lembram aparecem sempre presentes nas cenas, como para 

provar que o que estão relatando é o que viram. Sobre esta relação entre memória, 

história e os registros, Liliana Cavani se pronunciou da seguinte maneira: 

 

A memória exata somente pode ter alguém que estava presente. Algumas 
coisas são deduzidas baseando-se nas chamadas Fontes. De resto meus 
filmes sobre Francisco não são dos Peritos mas são romance 
cinematográficos e não são certamente “documentos” irrefutáveis. Digo às 
vezes que tenho a sensação de me mover em um campo feito de muitas 
certezas às vezes menos e devo fazer deduções sobre os dados que tenho. 
(Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 - 
tradução nossa). 
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4 FRANCISCO DE ASSIS ENTRE DUAS REPRESENTAÇÕES: HAG IOGRAFIA E 

CINEMA 

 

4.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE AS DUAS REPRESENTAÇÕES 

 

Na análise das convergências e divergências entre as representações de 

Francisco de Assis no filme Francesco e nas hagiografias medievais, devemos levar 

em conta o ensinamento de Robert Rosenstone (2010, p. 60): “(...) um filme histórico 

sempre foi mais do que apenas uma coleção de ‘fatos’. Trata-se de um drama, uma 

interpretação, uma obra que encena e constrói um passado em imagens e sons.” 

A questão de nossa análise não é cobrar fidelidade ao evento encenado, mas 

perceber as escolhas realizadas pelos envolvidos na produção da obra fílmica, 

verificando o que foi inserido e o que foi excluído em relação às principais fontes 

hagiográficas. Como ressalta Marcos Napolitano (2010, p. 275), “nos filmes 

históricos esta questão [as escolhas do diretor] é crucial, pois o importante não é 

apenas o que se encena do passado, mas como se encena e o que não se encena 

do processo ou evento histórico que inspirou o filme.” 

Essa análise nos permitirá perceber o quanto Francesco se aproxima de uma 

categoria de cinebiografias propostas por Robert Rosenstone, a cinebiografia séria, 

que ele define como: 

 

(...) filmes nos quais o diretor trabalhou em estreita colaboração com um 
consultor histórico e/ou se ateve fielmente aos acontecimentos como foram 
contados em uma ou várias biografias escritas e, ao fazer isso, permitiu um 
número mínimo de invenções no que diz respeito aos personagens e 
acontecimentos. (ROSENSTONE, 2010, p. 141) 

 

Como método para a análise das cenas, consideraremos a proposição de 

Napolitano (2010): a identificação dos elementos narrativos ou alegóricos do filme; o 

entendimento do sentido intrínseco do filme e sua linguagem, que sempre busca 

encenar uma sociedade; a comparação do conteúdo do filme com outros 

documentos e discursos históricos e materiais artísticos. 

Antes de adentrarmos na análise das cenas propriamente ditas, entendemos 

importante que analisemos três questões que são relevantes para a representação 

fílmica, são abrangentes e perpassam todo o filme: o grupo narrador; a figura de 

Francisco, propriamente dita, e, por fim, a questão do corpo humano para o filme. 
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Em relação ao grupo narrador, Liliana Cavani coloca em uma tenda seis 

pessoas que teriam sido muito próximas de Francisco (Clara, Bernardo, Rufino, 

Leão, Angelo e Egídio), que estão ali, alguns anos após a morte dele, para relatarem 

os fatos de sua vida e registrarem as suas memórias. Leão, Rufino e Ângelo seriam 

os autores da Legenda dos Três Companheiros, texto base para o filme 

Francesco86, Bernardo foi o primeiro convertido e Egídio, também um dos primeiros 

seguidores, era considerado por Paul Sabatier como um dos principais exemplos do 

Franciscano dos primeiros tempos.  

 

FIGURA 1 - O GRUPO REUNIDO PARA LEMBRAR FRANCISCO. (Francesco, 01:37:32) 

 

 
Mas é a presença de Clara que torna esse grupo singular. Clara é uma 

personagem constante na filmografia sobre Francisco de Assis, entretanto em 

Francesco ela tem um papel muito mais marcante, quase de co-protagonista, 

diferentemente das demais películas, bem como das hagiografias, na qual Clara tem 

quase sempre papel coadjuvante.  

Essa diferença pode ser percebida pela presença dela entre os autores do 

escrito, por mostrá-la fora do claustro e em situação de igualdade em relação aos 

irmãos, inclusive usando o mesmo tipo de vestimenta, por ser ela a primeira que 

quer ser sua seguidora87, ser presença constante ao lado de Francisco nos primeiros 

tempos após sua saída da casa dos pais88.  

Além disso, Liliana Cavani dedica um longo segmento89 para apresentar o 

processo em que Clara se torna mais um dos irmãos.As cenas são construídas 

                                                           
86 Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 (tradução nossa). 
87 Francesco, 00:35:44. 
88 Francesco, 00:40:21 a 00:44:51. 
89 Francesco, 01:16:43 a 01:27:45. 
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colocando ela efetivamente como protagonista do seu destino, escolhendo seguir o 

caminho do Evangelho, enfrentando, sozinha, perigos e até sua família. 

 

FIGURA 2: CLARA SE TORNA UM IRMÃO. (Francesco, 01:22:20) 

 

 

FIGURA 3: CLARA FOGE DE SEUS PERSEGUIDORES. (Francesco, 01:23:57) 

 

 
Liliana Cavani afirma que no seu primeiro Francisco, que dirigiu em 1966, 

Clara estava pouco presente, porém nos estudos que realizou para o segundo 

Francisco, “me aproximei muito de Clara lendo os seus textos (cartas) e pensando 

nela naquele momento da História da Itália, da religião, de Assis (...)”.90 Assim como 

os historiadores a partir dos anos setenta, também dedicou mais espaço a Clara. 

Liliana complementa que: 

 

Tem surgido testemunhos jamais revelados que encontrei nos mais 
recentes estudos dos medievalistas. Clara e as primeiras irmãs 
trabalhavam, atividades humildes, e dividiam com os pobres os seus 
ganhos. Por outro lado, como poderia Clara vier na clausura protegida do 
perigo. Tinha fugido de casa, na verdade de um palácio, onde era protegida 

                                                           
90 Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 (tradução nossa). 
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e mimada, poderia aceitar permanecer trancada protegida por ferrolhos e 
mantida por rendimentos do convento. Morto Francisco ela o faz por 
obediência mas pede com insistência ao Papa a o “Direito à Pobreza” que 
obtém finalmente quase às portas da morte. (Entrevista concedida ao autor, 
em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8- tradução nossa). 

 

Essa questão posta por Liliana Cavani dos trabalhos de Clara e suas irmãs já 

é apresentada por Paul Sabatier (2011) que relata que as irmãs tinham que auxiliar 

os frades, como por exemplo tecendo toalhas de altar e para o corpo, que eram 

distribuídas às Igrejas pobres da região. O autor, ainda, reforça a força de Clara até 

seus últimos dias: 

 

Ela sobreviveu quase 27 anos [a Francisco] e teve tempo de ver entre os 
frades o naufrágio do ideal franciscano, tão bem quanto na quase totalidade 
das casas que tinham seguido inicialmente a Regra de São Damião. Em 
força da situação, ela foi levada a regulamentar seu mosteiro, mas lutou até 
o seu leito de morte para defender as verdadeiras idéias franciscanas, com 
um heroísmo, com uma audácia ao mesmo tempo violenta e santa, que a 
colocam na primeira fila das testemunhas da consciência. 
Não é esse um dos mais belos quadros da história religiosa: uma mulher 
que, durante um quarto de século, sustenta contra os papas que se 
sucedem no trono pontifício uma luta de todos os instantes; que continua 
igualmente respeitosa e inabalável, e não se permite morrer antes de ter 
vencido? (SABATIER, 2011, p. 212). 

 

Em relação à Legenda, a figura de Clara não é citada, o que pode ser fruto 

dos diversos cortes, como os historiadores entendem, a que o documento teria sido 

objeto desde o século XIII, pois o mesmo teria sido escrito pelos primeiros 

seguidores de Francisco que conviveram, também, muito de perto com Clara. Na 

Vida I quando Tomás de Celano fala sobre a restauração de São Damião, lembra 

que essa foi a casa da Ordem das Senhoras Pobres e faz sua descrição de Clara: 

 

Nela estabeleceu-se Clara, natural de Assis, como pedra preciosa e 
inabalável, alicerce para as outras pedras que haveriam de sobrepor. Pois 
já tinha começado a existir a Ordem dos Frades quando essa senhora foi 
convertida para Deus pelos conselhos do santo homem, servindo assim de 
estímulo e modelo para muitas outras. Foi nobre de nascimento e muito 
mais pela graça. Foi virgem no corpo e puríssima no coração; jovem em 
idade mas amadurecida no espírito. Firme na decisão e ardentíssima no 
amor de Deus. Rica em sabedoria, sobressaiu na humildade. Foi Clara de 
nome, mais clara por sua vida e claríssima em suas virtudes. (1C, capítulo 
8, parágrafo 18, p. 192). 

 

A segunda questão se refere ao próprio Francisco que vemos na tela: o 

Francisco de Mickey Rourke forte, belo, aparentando ser grande, não guarda 
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qualquer semelhança com as representações constantes das hagiografias ou das 

imagens medievais de Francisco de Assis. Nada parecido com o físico de ex-

boxeador de Mickey Rourke, que aparece, principalmente em cenas antes da sua 

conversão, como por exemplo quando toma banho em um lago após o encontro com 

um leproso ou quando se desnuda perante o bispo. Porém, uma explicação para 

este corpo seria a seguinte: 

 

A cena se justifica com a explicação, muito plausível, que dá a própria 
diretora, que clarifica que, sem dúvida, quando Francisco era jovem, quer 
dizer, quando vivia no pecado, teria que possuir um físico de desportista, 
porque treinava para ser cavaleiro, praticava exercícios e levava uma vida 
sem privações. Cavani entende que também Giotto compartilhava de sua 
ideia do físico de Francisco, porque o exibe como ”um bom moço” (se refere 
ao afresco no qual o Santo se desnuda diante do bispo. (PUGLIESE, 2013, 
p. 166 – tradução nossa). 

 

FIGURA 4: O FÍSICO DE FRANCISCO – NO LAGO. (Francesco, 00:21:17) 

 
 

FIGURA 5: O FÍSICO DE FRANCISCO – NO JULGAMENTO. (Francesco, 00:34:04) 
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A imagem do santo é, normalmente, baseada na descrição feita por Tomás de 

Celano: 

 

Muito eloqüente, tinha o rosto alegre e o aspecto bondoso, era diligente e 
incapaz de ser arrogante. Era de estatura um pouco abaixo da média, 
cabeça proporcionada e redonda, rosto um tanto longo e fino, testa plana e 
curta, olhos nem grandes nem pequenos, negros e simples, cabelos 
castanhos, pestanas retas, nariz proporcional, delgado e reto, orelhas 
levantadas mas pequenas, têmporas chatas, língua apaziguante, fogosa e 
aguda, voz forte, doce, clara e sonora, dentes unidos, iguais e brancos, 
lábios pequenos e delgados, barba preta e um tanto rala, pescoço fino, 
ombros retos, braços curtos, mãos delicadas, dedos longos, unhas 
compridas pernas finas, pés pequenos, pele fina, descarnado, roupa rude, 
sono muito curto, trabalho contínuo. (1C, Capítulo 29, parágrafo 83, p. 238). 
 

O personagem Francisco de Assis é “inventado” tanto nas hagiografias, que 

buscam acentuar suas virtudes e santidade, como no cinema, onde segundo 

Rosenstone (2010, p. 64-65) “eles [os personagens] são criados pelas entonações, 

gestos e movimentos do ator convocado para interpretar uma figura cujas 

entonações, gestos e movimentos são (...) totalmente desconhecidos para nós.” 

A única imagem que teria sido produzida em vida de Francisco, que está em 

um afresco em Subiaco, também possui questionamentos e discussões: 

 
No único retrato contemporâneo de Francisco, o de Subiaco, pintou-se mais 
o homem interior, segundo os cânones de beleza tradicional, [Nota: A 
menos que os cabelos louros e os olhos azuis venham de uma restauração 
infiel do século XIX.], enquanto aquele, posterior, de Grécio lembra bem o 
homenzinho escuro que devia falar para seduzir as multidões, aquele 
‘franguinho preto’ ao qual ele próprio se compara. (LE GOFF, 2007, p. 104). 

 

FIGURA 6: AFRESCO EM SACRO SPECO, MONTE SUBIACO, ITÁLIA (1218) 
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FIGURA 7: RETRATO – SANTUÁRIO DE GRÉCIO, ITÁLIA – SÉC. XIV 

 
 

A figura corpórea que Liliana Cavani compõe a partir da escolha de Mickey 

Rourke para o papel central está relacionada com a função que o corpo de 

Francisco vai representar durante todo o desenvolvimento da película. Uma das 

questões da representação cinematográfica de figuras históricas é colocar carne, 

ossos, sangue e vida em seres que conhecemos, muitas vezes somente em páginas 

de livros ou pinturas. 

 

Todo o corpo de Francisco participa da dinâmica de close-up, que preenche 
a superfície da tela: dos pés, que pela primeira vez entram no quadro na 
cena de abertura e simbolizam o esforço físico da jornada de Francisco; à 
mão, que Clara beija, um emblema da caritas; para o nariz, que segue o 
pão quente ou aceita o cheiro dos leprosos, um sinal da humilitas dos 
Frades menores; ao tronco, que emerge do lago Trasimeno, uma aparente 
incoerência com a tradição iconográfica do santo, que, depois de Tomás de 
Celano, imagina Francisco como um homem pequeno e fraco. Na cena do 
lago – que é seguida pelo presente da sua armadura, a visão em Spoleto e 
o regresso a Assis – o corpo significa tanto renúncia da aventura 
‘materialista’ no Oriente (para se tornar rico e nobre) e o nascimento de um 
novo cavaleiro, o complemento espiritual do corporeus. Neste sentido, 
Alberto Moravia escreve que ‘Cavani viu São Francisco em estilo histórico’, 
referindo-se ao fato de que o seu é um homem terreno, feito de carne e 
ossos. (MARRONE, 2000, p. 167 – tradução nossa). 

 

O corpo de Francisco também reflete sua mudança, pois vemos na tela ele se 

deteriorando, suas feições emagrecerem, ficando desgrenhado, acompanhamos por 

meio do seu corpo o seu sofrimento após a conversão. O aspecto físico do 

protagonista reflete a mudança interior e o passar do tempo, como afirma Carmen 

Pugliese (2013, p. 166 – tradução nossa) vemos “uma metamorfose, e de vigoroso 



73 

 

guerreiro passará a ser um emagrecido e andrajoso mendigo que busca 

desesperadamente em Cristo as respostas às suas dúvidas.” Como nos ensina 

Vadico (2015, p. 187): “o corpo do santo é o palco do sacrifício”.    

 

FIGURA 8: O JOVEM FRANCISCO. (Francesco, 00:04:59) 

 
 

FIGURA 9: FRANCISCO APÓS A CONVERSÃO. (Francesco,00:36:40) 

 

 

FIGURA 10: FRANCISCO AO FINAL DE SUA CAMINHADA. (Francesco, 02:18:42) 
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Tomás de Celano, na Vida I, nos fala de uma forma belíssima sobre esta 

transformação física de Francisco e a relação entre o corpo físico e o espiritual: 

 

Mas é uma lei irresistível da natureza humana: o homem exterior perece 
progressivamente, ao passo que o homem interior se renova 
constantemente; dessa forma, aquele vaso preciosíssimo, em que estava 
escondido o tesouro, começou a rachar por todos os lados e a se ressentir 
da perda das forças. Entretanto, quando o homem tiver acabado de 
procurar, estará apenas no começo; e quando tiver parado, estará então 
começando o trabalho; seu espírito se tornava tanto mais disposto à 
proporção que sua carne se tornava mais fraca. (1C, Segundo Livro, 
capítulo 4, parágrafo 98, p. 249). 

 

A questão do corpo não está relacionada somente com a figura de Francisco, 

mas também com diversas cenas em que o corpo é motivo central, como por 

exemplo na cena de abertura com a deposição do corpo de Francisco no chão e 

Clara se deitando ao seu lado; da guerra em Perúgia, que se inicia com um grupo 

enorme de corpos de homens nus jogados em uma vala comum91; do corpo do 

herege que é exposto sem pele92; os corpos dos pobres em torno do Francisco que 

inicia sua conversão93; dentre outras.  

 

Francesco é a summa da corporeidade no cinema de Liliana Cavani. O 
corpo é o lócus da violência da história: o choque da imagem do herege 
sem pele, a pilha de cadáveres, os corpos dos prisioneiros em Perúgia, a 
figura alucinatória dos leprosos na baraccopoli, O corpo é o lócus de 
expressividade. Ele é também o lócus da sabedoria cósmica, o foco do 
realismo sensorial do nariz (cheira a nova realidade), do olho (vê e é visto), 
do toque (o beijo dado ao leproso), de som (indistinto, vozes guturais). A 
experiência do corpo restaura o contato humano com o mistério. O 
Francisco de Rourke não é o neurótico visionário nietzschiano, epilético de 
1966. Ele é o homem do futuro de Nietzsche identificado com o esplendor, a 
fisicalidade e deificação, de paixão, aventura e conhecimento. A 
corporeidade de Cavani reflete situações de conflito e contemporâneas. 
(MARRONE, 2000, p. 170-171 – tradução nossa). 

 

É interessante esse uso do corpo por Liliana Cavani e a importância que o 

mesmo assume na película, pois de acordo com Le Goff (2007, p. 234) “em seu 

amor pelo conjunto da criação, Francisco abre uma exceção: o corpo. É preciso 

odiá-lo (Carta 1, A todos os fiéis). A carne é a parede divisória a nos separar de 

Deus (I Cel, 15). (...) o corpo é a fonte do pecado (Regula non bullata, XXII, 5), é 

preciso, portanto, desprezar e odiar o corpo.” 

                                                           
91 Francesco, 00:08:49. 
92 Francesco, 00:11:28. 
93 Francesco, 00:26:42. 
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4.2 CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 

 

Iremos analisar a seguir algumas cenas escolhidas, que estão presentes na 

película e também das hagiografias analisadas, procurando as convergências e 

divergências entre elas.94 

O jovem Francisco de Assis apresentado por Liliana Cavani trabalha com o 

pai e tem uma relação muito boa com ele, tanto que dividem a mesma tina, tem 

muitos amigos, vive em festas e frequenta o bordel. Esta cena específica do bordel95 

no filme é muito interessante, pois quando ela termina, Frei Leão questiona se 

realmente deve escrevê-la, ao qual Clara responde “escreva”, demonstrando como o 

filtro funciona também quando se registram memórias, como estão fazendo no filme. 

O Francisco que aparece na tela é muito distante do Francisco pecador 

descrito por Tomás de Celano na Vida I, se aproximando bastante do que nos é 

apresentado pela Legenda96. É muito próximo de um jovem que vive sua juventude, 

ou seja, um jovem como outro qualquer, de qualquer época e lugar. Liliana Cavani 

procura tirar qualquer tipo de predestinação para que Francisco se transforme em 

São Francisco. 

A Legenda nos apresenta um Francisco que vive sua juventude, trabalha com 

o pai, amado pelo pai e pela mãe, que fazem todas as suas vontades, e por seus 

amigos: 

 

Já adulto e bem dotado, exerceu o ofício paterno nas lides do comércio, 
mas de forma completamente diversa, pois era muito mais alegre e liberal 
que ele. Vivia na boemia jogralesca, passeando de dia e de noite pela 
cidade de Assis, em companhia de amigos do mesmo temperamento, 
pródigo nos gastos e dissipando tudo o que tinha e ganhava em banquetes 
e festas e outras superfluidades. (LTC, Capítulo 1, parágrafo 2, p. 647-648).  

 

Tomas de Celano, na Vida I, descreve Francisco como um pecador, por culpa 

da criação dos seus pais, tom este que ele altera quando escreve a Vida II, pois na 

                                                           
94 Nos Apêndices 4 e 5 constam o detalhamento das duas hagiografias com indicação da 
identificação ou não de cenas no filme. No Apêndice 9 consta o detalhamento das cenas do filme e se 
a consta das duas hagiografias.  
95 Francesco, 00:07:50 a 00:08:48. 
96 A cena que precede a cena do bordel, em que ouvindo um assobio Francisco se levanta da mesa e 
sai para a rua (00:07:25), apesar de ser uma cena relativamente simples e comum a qualquer jovem, 
é retirada da Legenda (LTC, Capítulo 3, parágrafo 9, p. 653): “Outrora costumava atender 
pressurosamente aos companheiros que o chamavam. E tanto se apegara a eles, que, muitas vezes, 
se levantava da mesa antes de terminar a refeição, deixando os pais aflitos por esse 
comportamento.”  
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primeira hagiografia a questão da transformação em um homem novo a partir do seu 

encontro com Deus necessita ser evidenciada, porém sem que o santo seja 

considerado o culpado de suas falhas. 

 

Nesses tristes princípios foi educado desde a infância o homem que hoje 
veneramos como santo, porque de fato é santo. Neles perdeu e consumiu 
miseravelmente seu tempo quase até os vinte e cinco anos. Pior ainda: 
superou os jovens de sua idade nas frivolidades e se apresentava 
generosamente como um incitador para o mal e um rival em loucuras. (1C, 
Primeiro Livro, Capítulo 1, parágrafo 2, p. 180). 
 
(...) já mais grandinho, Francisco conquistou a simpatia de todos por suas 
boas qualidades. Evitava tudo que pudesse ser injurioso para alguém. Era 
um adolescente tão educado que não parecia filho de seus pais, mas de 
outros mais nobres. (2C, Primeiro Livro, Capítulo 1, parágrafo 3, p. 288-
289).  

 

Tal tipo de apresentação era própria da retórica hagiográfica, tendo em vista 

que  

 

o discurso santoral não comportava a possibilidade de vitupério ou de 
qualquer reprimenda ao comportamento do santo, senão na medida em que 
isso mostrasse o elevado grau de virtude que ele conquistou após sua 
conversão. A reprimenda, nesse caso, nos parecia mais endereçada aos 
antigos vícios do biografado, que podem ser, dependendo da ótica do 
biógrafo, aqueles mesmos vícios que ele quer combater através da escrita 
do texto. (MIATELLO, 2010, p. 51). 

 

A cena da prisão, quando Francisco vai para uma guerra entre Assis e 

Perúgia, tem grande relevância no filme, pois marca o início da conversão de 

Francisco, quando ele tem contato com um Evangelho escrito na sua própria língua 

e pertencente a um herege que é morto, esfolado e exposto para os demais presos. 

Este seguimento do filme97 começa com uma cena dantesca com um plano geral de 

uma vala comum, com centenas de corpos de homens nus, amontoados, com 

Francisco, sujo e roto, ajudando a carregar os corpos; mostra o desespero dos pais 

para libertar o filho, pagando qualquer valor de resgate; e Francisco escapando da 

morte, por intermédio de Rufino, quando um soldado manda os nobres saírem da 

cela e ouvimos os gritos dos que ficaram sendo mortos; um livro, o Evangelho, que 

chega até as mãos de Francisco e que vai segui-lo daí em diante. 

 
 
 

                                                           
97Francesco, de 00:08:49 a 00:13:21. 
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FIGURA 11: O RESULTADO DA GUERRA COM PERUGIA. (Francesco, 00:09:40) 

 

 
As cenas iniciais deste segmento da prisão talvez sejam alguns dos 

momentos mais duros e chocantes do filme ao apresentar aquele monte de corpos 

nus de homens, outros sendo jogados, alguns sendo enterrados vivos, enquanto a 

voz em off fala sobre as perdas de vidas dos jovens de Assis. A visão, dantesca, 

lembrando os quadros de pintores italianos, quando representam o Inferno, de 

Dante, nos remete diretamente aos horrores de qualquer guerra. Liliana Cavani 

cresceu numa Europa que tinha acabado de sair da 2ª. Guerra, ainda com as dores 

e sequelas de todas as perdas que uma guerra traz. E ao incluir no segmento o 

desespero do pai e da mãe para resgatar o filho ela está mostrando ali o sofrimento 

de todos os pais cujos filhos vão para a guerra e muitas vezes não sabem se seus 

rebentos irão retornar. 

Essa importância dada a este momento da vida de Francisco é muito diversa 

do que temos sobre o evento nas hagiografias analisadas: na Legenda (LTC, 

Capítulo 2, parágrafo 4, p. 649) que indica que a colocação de Francisco entre os 

cavaleiros foi por ser nobre de costumes, ou seja, equipando-o a um nobre de 

nascimento, em constante alegria não se mostrando abatido. A referência é bastante 

pontual, somente para mostrar Francisco como aquele que não se dobra diante das 

dificuldades.  

Tomás de Celano não cita a prisão em Perúgia na Vida I. Entretanto, quando 

escreveu a Vida II, Tomás de Celano insere a questão da prisão, mas para ilustrar 

mais uma virtude de Francisco: o poder de prever o futuro. 

 

Francisco, no cárcere do mundo, desconhecendo ainda o plano divino, 
predisse o futuro. De fato, numa ocasião em que os cidadãos de Perusa e 
os de Assis se viram envolvidos em não pequena desgraça por causa da 
guerra, Francisco foi preso com muitos outros e sofreu com eles as penúrias 
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do cárcere. Os companheiros se deixavam abater pela tristeza, lamentando-
se do cativeiro, mas Francisco exultava no Senhor, ria-se e fazia pouco da 
cadeia. Ofendidos, os outros increparam esse louco e demente que se 
alegrava na prisão. Francisco respondeu profeticamente: “Por que vocês 
pensam que estou contente? Estou pensando que em outra coisa: ainda 
vou ser venerado como santo por todo mundo”. E, de fato, cumpriu-se o que 
ele disse. (2C, Primeiro Livro, Capítulo 1, parágrafo 4, p. 289). 

 

A relação de Francisco com seu pai no filme de Liliana Cavani é representada 

em momentos bastante interessantes, como por exemplo no começo como um filho 

exemplar, que ajuda o pai nos negócios98, que o vê como um excelente 

negociante99, divide a tina do banho com o pai100e conversa com ele na cama sobre 

ser cavaleiro101; em seguida, durante a fase final da conversão, um choque gerado 

pela questão da venda de Francisco dos bens paternos que culmina com a cena do 

julgamento102; nos primeiros tempos vemos o pai nas sombras vendo o filho ser 

humilhado pelas ruas de Assis e percebemos uma certa dor em seu semblante103; 

no final a reconciliação, quando o pai está morrendo104. 

 

FIGURA 12: A INTIMIDADE ENTRE FILHO E PAI. (Francesco, 00:06:36) 

 

 

Liliana Cavani, no filme, presta um tributo e recupera para a posteridade a 

figura de Pedro Bernardone, que quase sempre era visto como o pai carrasco e o 

culpado dos pecados do filho. Pedro de Bernardone no filme tem as qualidades e os 

defeitos de qualquer pai, em qualquer época: se preocupa com o futuro do filho, faz 

tudo por ele e acha que o que faz é o melhor, fica bravo e se revolta quando ele 
                                                           
98 Francesco, 00:13:55 a 00:14:34.  
99 Francesco, 00:05:57 a 00:06:01. 
100 Francesco, 00:06:31 a 00:06:56. 
101 Francesco, 00:18:06 a 00:19:03.  
102 Francesco, 00:30:57 a 00:35:29. 
103 Francesco, 00:47:27 a 00:49:19.  
104 Francesco, 01:53:57 a 01:55:56. 
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tenta um caminho que pode ser sem volta. Mas o filme consegue mostrar em uma 

cena a dor de um pai que escuta que o filho escolheu outro pai: os olhos de quem 

tem o coração dilacerado. E em sua última passagem juntos, o perdão e o amor que 

une os dois. 

 
FIGURA 13: “TENHO OUTRO PAI”. (Francesco,00:34:30) 

 

 

FIGURA 14: A REAÇÃO DE PEDRO BERNARDONE. (Francesco,00:34:47) 

 

 

FIGURA 15: A RECONCILIAÇÃO COM O PAI. (Francesco,01:55:14) 
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Segundo Pugliese (2013), Liliana Cavani escolheu uma proposta diferente na 

representação das relações familiares, pois no seu filme anterior Pedro de 

Bernardone não procura compreender, bate em Francisco e não quer saber mais 

dele e neste, procura mostrar, em cenas como as acima citadas, um vínculo afetivo 

mais profundo e amigável entre o pai e o filho, numa recriação muito verossímil. 

Além disso, Liliana mostra na cena da conversão de Leão (01:02:20) que os outros 

pais de Assis também teriam ficado, no mínimo, desorientados e desgostosos com 

as opções dos seus jovens filhos.  Conforme ressalta Gazzone (2000, p. 168-169 – 

tradução nossa), “Pedro Bernardone não é somente um pai despótico, mas terrestre, 

imperfeito e materialista, que denuncia o filho, mas também espiona-o e sonha, até o 

fim, que seu filho pode voltar para casa.” 

Na Vida I os pais são responsabilizados pela conduta e mentalidade mundana 

de Francisco, ou seja, por todos os seus vícios e defeitos que possuía antes de se 

converter (1C, Primeiro Livro, Capítulo 1, parágrafos 1 e 2, p. 179-180). Seu pai 

aparece em vários momentos: quando Francisco vai morar com o padre em São 

Damião, o procura por todos os lugares, ficando ferido de dor e muito perturbado 

com a mudança do filho (1C, 1º. L., c. 5, par. 10, p. 186); ao saber que Francisco 

está sendo insultado nas ruas, com truculência, arrasta-o para casa e sem 

compaixão o prende por vários dias, tentando por palavras dobrá-lo, mas quando 

não funciona o açoita (1C, 1º. L., c. 5, par. 10, p. 187); grita com sua esposa ao ver 

que esta libertou Francisco do cárcere e cheio de ira o procura para expulsá-lo da 

região, caso não retornasse para casa (1C, 1º. L., c.  6, par. 13, p. 188); quando 

percebe que perdeu Francisco, preocupa-se somente em reaver o seu dinheiro, 

levando-o à presença do bispo para que renunciasse à sua herança e devolvesse 

tudo que possuía (1C, 1º. L., c. 6, par. 14, p. 189). Esta é a última vez que Pedro 

Bernardone aparece, para Tomás de Celano, na vida de Francisco. 

Na Legenda a figura do pai de Francisco está presente também em diversas 

passagens, com maiores matizes na juventude de Francisco, mas na fase da 

conversão, guarda bastante semelhança com o descrito por Tomás de Celano: é 

quem ao retornar de uma viagem, altera o nome do seu filho para Francisco (LTC, 

Capítulo 1, parágrafo 2, p. 647); não há condenação ao exercício do ofício de 

comerciante, que o jovem Francisco exerce, sendo mais alegre e liberal que o pai 

(LTC, C. 1, par. 2, p. 647); sente uma grande dor no coração ao saber da 
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transformação do filho e dos caminhos que este escolhe seguir (LTC, C. 6, par. 16, 

p. 659); o perde ainda mais e torna-se mais pecador, ao espancar e encarcerar 

Francisco em casa, quando este passa a ser o louco da cidade, tentar com palavras 

e açoites que Francisco torne a se inclinar às vaidades do século e atirar afrontas a 

sua mulher que liberta Francisco (LTC, C. 6, par. 17-18, p. 660); que vai perante o 

poder secular e o poder religioso exigir que Francisco devolva o seu dinheiro e que 

aceita o dinheiro e as veste que o filho lhe devolve (LTC, C. 6, parágrafo 20, p. 662); 

sofre por ver o filho sendo humilhado, por ter o amado muito, sente vergonha e o 

amaldiçoa por expor em seu corpo toda a pobreza que escolheu (LTC, capítulo 7, 

parágrafo 23, p. 664). Esta é a última vez em que o pai é citado, quando Francisco 

decide trocar este pai que o amaldiçoa por um pobre homem das ruas, dizendo 

quando encontra o pai: “Não acreditas que Deus me pode dar um pai que me 

abençoa contra as tuas maldições?”. 

No filme, o processo de conversão de Francisco se inicia quando vê os 

horrores da guerra, preso em Perúgia, e que lhe cai nas mãos um Evangelho que 

pertencia a um herege morto e exposto na prisão. O caminho de transformação de 

Francisco se desenrola a partir do retorno da prisão em Perúgia até a cena do 

julgamento em que abre mão dos bens materiais. Nesse caminho tem contato com a 

caridade por meio de Clara, encontra-se e se irrita com um leproso, doa sua 

armadura, retoma a posse do evangelho do herege, perde o interesse pelos 

negócios do pai, encontra-se com a pobreza que vive fora dos muros de Assis, 

abraça e toca outro leproso, vende tecidos do pai e doa o lucro aos pobres e 

leprosos, abandona tudo para seguir um novo pai.105 

 

FIGURA 16: FRANCISCO LÊ O EVANGELHO NA PRISÃO. (Francesco,00:12:30) 

 
                                                           
105 Francesco, 00:13:22 a 00:35:28. 
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Liliana escolhe um caminho que não tem nada de maravilhoso ou de divino 

para representar essa caminhada, pois Francisco mostra no seu rosto e nas suas 

ações o conflito que está vivendo. Mas para a diretora sua transformação é uma 

prática do Evangelho, pois é a posse do Evangelho e a sua leitura que vai 

determinar o tipo de conversão e de religioso que Francisco se tornará: 

 

A sua é uma TRADUÇÃO viva porque o testemunha com a sua vida. De 
que outra forma teria podido se dizer irmão menor de tal irmão? Torna-se 
uma tradução vivida e testemunhada, única pregação possível para uma 
multidão de analfabetos. Torna-se um Evangelho porque o vive, relata-o e o 
testemunha. Por isso o considero o Mensageiro mais popular e poderoso 
que jamais existiu. Os amigos que quiseram segui-lo tentavam imitá-lo, na 
tradução com a vida das palavras do Evangelho, palavra evangélica viva. E 
isso é de uma modernidade desconcertante. Muito moderno, muito 
poderoso. (Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – 
Apêndice 8 - tradução nossa). 

 

Na Legenda, o processo de conversão de Francisco se inicia com uma visita 

de Deus quando está se preparando para ir como cavaleiro junto com um nobre 

(LTC, capítulo 2, parágrafo 5) e termina com a mudança de hábito e da decisão de 

viver segundo o Evangelho (LTC, capítulo 8, parágrafo 25, p. 665-666), e marcado 

por visões, sonhos e contatos seus com Deus, como por exemplo quando o crucifixo 

de São Damião fala com ele (LTC, capítulo 5, parágrafo 13, p. 656). É um processo 

marcado pelo sagrado e pelo maravilhoso, pela descoberta, pela aproximação com 

os pobres e doentes, por atribulações, perseguições dentro e fora de sua família. 

Mesmo sendo um processo iluminado pelo divino, não é um processo simples para 

Francisco: 

 

Atormentava-o uma grande ansiedade de espírito. E não haveria de 
sossegar, enquanto não visse realizados os sonhos que o faziam sofrer a 
todo instante duramente. Vivia inflamado interiormente de um fogo divino. 
Não conseguindo ocultar o ardor concebido na mente, arrependia-se de 
haver pecado tão gravemente e já não lhe agradavam os males passados 
ou presentes, pois não tinha alcançado ainda a capacidade de dominar-se 
com relação às coisas futuras. (LTC, capítulo 4, parágrafo 12, p. 656). 

 

Na Vida I o processo de conversão se inicia a partir de uma longa 

enfermidade, que desperta sua consciência pela dor e pela angústia (1C, capítulo 2, 

parágrafo 3, p. 181) e que se consolida, como na Legenda, quando escuta o 

Evangelho na Porciúncula. Também é marcado por sonhos, também tem visões em 

que Deus lhe mostra o caminho a seguir, porém não apresenta, como na Legenda, a 



83 

 

conversa que mantém com o crucifixo de São Damião. Apesar de também ser 

marcado pelo sagrado e pelo maravilhoso e por perseguições e atribulações, o 

processo de conversão em Tomás de Celano parece que somente é um rito de 

passagem, como se Francisco já estivesse determinado para a santidade. Isso fica 

bem evidente, com a seguinte passagem: 

 

Cercado por bandos de maus, adiantava-se altaneiro e magnânimo, 
caminhando pelas praças de Babilônia até que Deus o olhou do céu. Por 
causa de seu nome, afastou para longe dele o seu furor e pôs-lhe um freio à 
boca com o seu louvor, para que não perecesse de vez. Desde então 
esteve sobre ele a mão do Senhor e a destra do Altíssimo o transformou 
para que, por seu intermédio, fosse concedida os pecadores a confiança na 
obtenção da graça e desse modo se tornasse exemplo de conversão para 
Deus diante de todos. (1C, capítulo 1, parágrafo 2, p. 180-181). 

 

Uma das cenas mais recorrentes quando se representa Francisco, no cinema 

ou nos afrescos de Giotto, é o julgamento a que o pai o submete quando ele começa 

a dilapidar seus bens e que culmina com Francisco nu, entregando até sua roupa 

para o pai. No filme106 a cena é lembrada por Bernardo que está presente, 

informando que estão diante do tribunal eclesiástico porque Francisco se declarara 

penitente; o advogado de Francisco é Pedro Cattani que declara que Francisco abre 

mão de seus bens, mas o pai pergunta onde errou pois o quer de volta em casa; 

após Pedro Cattani dizer que Francisco abraçou uma vida diversa, o pai reclama dos 

gastos com o filho, quando é interrompido por risos da audiência; vira-se e vê o filho 

nu, com suas roupas cobrindo o sexo, ele deposita as roupas aos pés do pai e se 

cobre com um pano entregue pelo bispo; diz ao pai que agora tem outro pai; a cena 

termina com um close-up de seu rosto. 

A diretora escolhe colocar no centro da ação um Francisco silencioso, que 

conversa poucas vezes ao ouvido de Pedro Cattani, que se despe em silêncio, que 

entrega as roupas para o pai e fala com ele de forma carinhosa, como se esta 

decisão fosse algo libertador, pois seu rosto em close não é de alguém com dúvidas. 

O pai, neste momento do filme, representa o dinheiro e os bens materiais e a “troca 

de pais” que Francisco informa reflete, em nossa sociedade, como a mudança de 

estilos de vida. É interessante também que Francisco não corre para os braços da 

Igreja, como veremos que as hagiografias indicavam. 

 

                                                           
106 Francesco, 00:30:57 a 00:35:28. 
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FIGURA 17: FRANCISCO RENÚNCIA AOS BENS DO PAI. (Francesco,00:31:59) 

 
 

FIGURA 18: FRANCISCO RENUNCIA A TUDO. (Francesco,00:33:51) 

 
 

Na Legenda a famosa cena do julgamento e de Francisco se despir 

renunciando a todos os bens materiais é bastante detalhada, culminando com 

Francisco nu sendo acolhido pela Igreja. O texto traz esclarecimento do porquê de o 

julgamento ser eclesiástico, pois o pai inicialmente teria ido até as autoridades 

seculares, mas estas consideram que ele havia deixado de estar sobre seu poder ao 

se por a serviço de Deus, numa clara alusão às disputas entre o poder papal e o 

poder secular que estavam em voga à época.  Outra questão interessante presente 

na descrição da Legenda mas não explicitada no filme é que o bispo ao indicar para 

Francisco devolver o dinheiro ao pai diz (LTC, Capítulo 6, parágrafo 19, p. 661): 

“Deus não quer que o empregues em obras da igreja, por ter sido ganho talvez com 

fraudes e por causa dos pecados de teu pai, (...).” Ao final, o texto da Legenda até 

para ressaltar a questão da pobreza e da renúncia aos bens materiais que dividia a 

Ordem, procura marcar a força da renúncia de Francisco: 

 

Levanta-se o homem de Deus, alegre e confortado pelas palavras do bispo, 
e entregando-lhe o dinheiro diz: ”Senhor, quero devolver-lhe não somente o 
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dinheiro que lhe pertence, mas também as roupas.“ Entrando num quarto, 
tira todas as suas vestes e, colocando o dinheiro sobre elas, aparece nu, 
diante do bispo, do pai e de todos os presentes, e diz: “Ouçam todos e 
entendam: até agora chamei de meu pai a Pedro Bernardone, mas, como 
me propus servir a Deus, devolvo-lhe o dinheiro, que tanto o vem irritando, 
bem como todas as roupas, que dele recebi, pois de agora em diante quero 
dizer: Pai nosso que estás nos céus, e não pai Pedro Bernardone.”(...) 
(LTC, capítulo 6, parágrafo 20, p. 661). 

 

A descrição de Tomás de Celano na Vida I é mais sucinta, sendo que 

Francisco é apresentado pelo pai diretamente ao bispo, pois quer que ele renuncie a 

sua herança e devolva tudo que tem. A atitude, na descrição de Celano, menos que 

uma renúncia aos bens materiais é mais uma renúncia à própria vida material para 

trilhar o caminho da santidade. 

 

Diante do bispo, já não suportou demoras e nada o deteve. Nem esperou 
que falassem, nem ele mesmo disse nada. Despiu-se imediatamente, jogou 
ao chão suas roupas e as devolveu ao pai. Não guardou nenhuma peça de 
roupa, ficou completamente nu diante de todos. O bispo, compreendendo 
sua atitude e admirando seu fervor e sua constância, levantou-se e o 
acolheu em seus braços, envolvendo-o na capa que vestia. Compreendeu 
claramente que era uma disposição divina e percebeu que os atos do 
homem de Deus que estava presenciando encerravam algum mistério. 
Tornou-se, desde então, seu protetor, favorecendo-o, confortando-o e 
abraçando-o com caridade. É aqui que o nu luta como adversário nu e 
desprezando todas as coisas que são do mundo, aspira à justiça de Deus. 
Foi assim que Francisco tratou de desprezar a própria vida, deixando de 
lado toda solicitude, para encontrar como um pobre a paz no caminho que 
lhe fora aberto: só a parede da carne separava-o ainda da visão celeste. 
(1C, capítulo 6, parágrafo 15, p. 189). 

 

A questão da escolha da pobreza, que está diretamente relacionada com 

viver conforme o Evangelho que indica que Jesus mandou que seus discípulos 

saíssem para pregar e abrissem mãos de todas as coisas, é representada com uma 

diferença fundamental entre o filme e as hagiografias: nelas é durante uma pregação 

que Francisco ouve esta passagem e é esclarecido pelo sacerdote. No filme107 

Francisco está costurando sua própria sandália e fala para Frei Bernardo, que havia 

sido notário de seu pai, que não tem um programa definido; os dois, acompanhados 

por Pedro Cattani, entram juntos na capela e Francisco diz que só tem as palavras 

do Evangelho que encontrou em Perúgia; ele lê o evangelho que diz para vender 

tudo e dar aos pobres e para não trazer mais nada, nem sandálias, e Francisco 

retira as suas; ele divide o pão com os dois como se fosse uma comunhão. 

                                                           
107 Francesco, 00:54:00 a 00:56:21. 
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A questão da leitura do Evangelho pelo próprio Francisco tem uma 

importância central, que a própria Liliana Cavani indicou: 

 

Meu primeiro pensamento foi que ele teria conseguido um Evangelho, algo 
que no seu tempo além de ser raro possuir também era em latim. Estamos 
em uma época em que a instrução está reservada para pouquíssimos. De 
alguma maneira ele conseguiu ler o precioso livro. Aliás, há apenas alguns 
anos as missas eram em latim e a maioria dos fiéis não sabia nem sequer 
aquilo que os padres diziam durante a Missa e além do mais os sacerdotes 
viravam as costas aos fiéis. Séculos de rituais nos quais a maioria absoluta 
das pessoas por toda parte seguia rituais cristãos sem nunca compreender 
uma palavra respondendo segundo a liturgia com fórmulas resmungadas 
em latim incompreensível. 
 
(...) 
 
De fato o Evangelho nos tempos de Francisco não se lia diretamente, 
exceto o clero que narrava com interpretações capciosas como se soube de 
fato nos séculos futuros. (Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 
2017 – Apêndice 8 - tradução nossa). 

 

Com algumas modificações, as duas hagiografias possuem o mesmo sentido, 

ou seja, por na interpretação do Evangelho pelo clero institucionalizado a percepção 

de Francisco quanto a adotar para si e para seus futuros seguidores, o preceito da 

pobreza e do abandono de todos os bens materiais. 

 

Leu-se certo dia, naquela igreja [Santa Maria de Porciúncula], a página do 
Evangelho que conta como o Senhor enviou os seus discípulos para pregar. 
O santo de Deus estava presente e escutava atentamente a todas as 
palavras. Depois da missa, pediu encarecidamente ao sacerdote que lhe 
explicasse esse Evangelho. Ele explicou tudo e Francisco, ouvindo, que os 
discípulos não deviam possuir ouro, prata ou dinheiro, nem levar bolsa ou 
sacola, nem pão, nem bastão pelo caminho, nem ter calçados ou duas 
túnicas, mas pregar o reino de Deus e a penitência, entusiasmou-se 
imediatamente no espírito de Deus: ”É isso que eu quero, isso que procuro, 
é isso que eu desejo fazer de todo o coração.” (1C, capítulo 9, parágrafo 22, 
p. 194). 
 
O bem-aventurado Francisco, tendo enfim concluído a obra da igreja de São 
Damião, vestia um hábito eremítico, levava na mão um cajado, andava 
calçado e de cinturão. Certo dia, durante a celebração da santa missa, 
ouvindo o que Cristo recomendava aos discípulos enviados a pregar: que 
não levassem no caminho nem ouro, nem prata, nem sacola nem alforje, 
nem pão nem cajado, e não usassem nem calçados nem duas túnicas, e 
entendendo isso melhor, depois da explicação do sacerdote, repleto de 
indizível contentamento, disse: “É isso que eu quero cumprir com todas as 
minhas forças.” (LTC, Capítulo 8, parágrafo 25, p. 665-666).  

 

Entretanto, a cena como está no filme é extremamente semelhante a outra 

cena presente na Legenda, quando Bernardo e Pedro (Cattani) estão se 

convertendo e na qual Francisco decide consultar o Evangelho para saber o 
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caminho a seguir. Assim, percebemos que Liliana Cavani retira a questão da 

participação da Igreja na escolha da primeira “Regra” para colocar a força desta 

opção como vinda exclusivamente do Evangelho, no caso do filme um que pertencia 

a um herege. Talvez seja a cena mais efetivamente religiosa que Liliana insere no 

filme. 

 

Terminada a oração, o bem-aventurado Francisco tomando o livro fechado, 
e de joelhos diante do altar, ao abrir pela primeira vez, encontrou este 
conselho do Senhor: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e 
dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. 
O bem-aventurado Francisco ficou muito contente e deu graças a Deus. 
Mas como era um verdadeiro adorador da Santíssima Trindade, quis que 
isto fosse confirmado com um tríplice testemunho. E abriu o livro pela 
segunda e pela terceira vez. Ao abri-lo a segunda vez encontrou o seguinte: 
”Não leveis nada no caminho...”. E na terceira vez, por fim: ”Quem quiser vir 
após mim, renuncie-se a si mesmo.” (LTC, Capítulo 8, parágrafo 29, p. 668). 

 

No filme, Liliana Cavani dedica um segmento108 para tratar dos primeiros 

seguidores, fazendo com que quatro dos cinco irmãos que estão na tenda 

(Bernardo, Rufino, Leão e Angelo - sentados) relatem como se deu sua conversão. 

O único que não conta sua história é Frei Egidio (em pé). 

 
 

FIGURA 19: OS PRIMEIROS SEGUIDORES. (Francesco, 01:04:50) 

 

 
A conversão de Bernardo se dá junto com a de Pedro Cattani, com os dois 

distribuindo todos os bens para os pobres da cidade, sendo jogados num tanque 

com água e terminando rindo ao perceberem como estão parecendo mendigos; Frei 

Leão, que viu a cena de Bernardo e Pedro Cattani, se despede de seus pais e de 

seu cavalo e sai de casa, como diz, passando dos olhos afetuosos de seus pais para 

                                                           
108 Francesco, 00:56:22 a 01:07:12. 
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os de Francisco; Angelo conta que conheceu Francisco quando este, desistindo de ir 

para a guerra, lhe deu sua armadura109, que voltando a Assis encontra Francisco 

que está salvando um ladrão do enforcamento, pois este é um irmão também, 

depois disso repetia para si mesmo fraternitas para entender e que viu que era isso 

que queria. 

Rufino é o amigo de infância de Francisco, que foi preso com ele em Perúgia, 

e que está presente em diversos momentos do período de conversão não só de 

Francisco como dos demais, sempre questionando o amigo sobre os rumos que está 

seguindo. Ele diz que tinha medo de muitas coisas, inclusive de perder seu 

patrimônio. Sua conversão se dá quando visita Francisco e seus seguidores e leva 

um carneirinho para os alimentar, mas nenhum deles consegue matar o carneirinho. 

Rufino diz que se mesmo famintos aqueles homens não matavam o carneirinho, 

aquela era a casa de Deus e nunca mais retornou para casa, nem teve mais medo. 

A escolha de Liliana pelos relatos destes primeiros companheiros está 

diretamente relacionada à ideia de mostrar a proximidade entre aqueles que estão 

escrevendo as memórias de sua vida junto a Francisco, além de guardar relação 

com a importância atribuída à Legenda, escrita por três dos quatro cuja conversão é 

mostrada por Liliana Cavani, para a escrita do seu roteiro e mesmo para a 

compreensão de Francisco: 

 

A Legenda dos Três Companheiros foi um texto base para o filme. É 
também a história deles. Os verdadeiros loucos sábios. Imitaram Francisco 
que imitava Jesus, e nisso há uma carga de ternura amistosa belíssima.  O 
testemunho deles se torna o estudo mais profundo sobre o sentido da 
experiência de Francisco e de sua primeira comunidade. (Entrevista 
concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 (tradução nossa). 

 

Talvez seja esta necessidade de marcar os três autores da Legenda que 

explique porque Liliana Cavani não incluiu a conversão de Frei Egídio, citado nas 

duas hagiografias, e como afirma Sabatier (2011, p. 177): “um exemplo vivo de um 

Franciscano da primeira hora. Sobreviveu vinte e cinco anos a seu mestre e não 

cessou de obedecer com franqueza e simplicidade à letra e ao espírito da Regra.” 

A Legenda traz informações sobre os sete primeiros seguidores de Francisco, 

os quais rejeitaram tudo para unir-se a ele. O primeiro é Bernardo, que tem sua cena 

de conversão e distribuição dos bens contada de forma bastante detalhada, inclusive 

                                                           
109 Francesco, 00:22:15. 
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com a inclusão de uma cena, que não consta no filme, em que Francisco para 

confirmar o seu entendimento sobre desfazer-se dos bens abre três vezes o 

Evangelho em conselhos do Senhor para se desfazer de tudo; Pedro (Cattani) está 

junto com Bernardo na igreja com Francisco e também se desfaz de seus bens; o 

terceiro é Silvestre, que era sacerdote e que se reconheceu, a partir de uma visão, 

que Francisco era verdadeiramente servo de Deus e teria fundado uma grande 

Ordem; o quarto é Egídio; por último, mas três homens de Assis: Sabatino, Mórico e 

João de Capela (LTC, capítulo 8, parágrafo 27 a 29, e capítulo 9). 

Na Vida I Tomás de Celano também nos conta sobre os seis primeiros 

seguidores: um homem de Assis que ele não cita o nome; Bernardo, que se desfaz 

de suas coisas e que se torna um modelo de conversão para os demais; um outro 

cidadão de Assis sem que tenha seu nome indicado, mas que seria Pedro Cattani; 

Frei Egídio e Frei Felipe. Sobre Frei Egídio, que no filme de Liliana Cavani não conta 

sua história e que tem uma participação silenciosa, escreve Tomás de Celano (1C, 

capítulo 10, parágrafo 25, p. 196): “homem simples, reto e temente a Deus, que ficou 

muito tempo vivendo justa, piedosa e santamente, e nos deixou exemplos de 

obediência perfeita, de trabalho braçal, de vida silenciosa e de santa contemplação.” 

A diferença mais importante entre as duas hagiografias é a não especificação 

por Tomás de Celano da conversão de Pedro Cattani, que foi o primeiro ministro-

geral da Ordem e escolhido por Francisco para sucedê-lo, quando este deixa o 

comando geral da Ordem.  

O bloco dedicado à viagem a Roma e à aprovação pelo papa Inocêncio III110 

se inicia a partir de uma conversa de Francisco com o bispo de Assis em que este 

informa que pela forma de vida dele e dos seguidores só teriam paz com a 

aprovação do papa; na viagem Pedro Cattani é escolhido como quem deve falar 

com o papa; em Roma quando estão sendo conduzidos para a audiências as 

pessoas olham para os maltrapilhos, sendo inclusive confundidos com pobres que 

deveriam estar em outro setor; na audiência Inocêncio III pergunta quem são os 

mendigos e o que teriam contra a Igreja; após a leitura do início de um pequeno 

papel que seria a regra deles, os cardeais discutem que estes grupos começam 

assim e depois atacam Roma, com o cardeal de São Paulo questionando se os 

cardeais estariam admitindo que seria impossível viver como o Evangelho. 

                                                           
110 Francesco, 01:27:46 a 01:35:37.   
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A parte seguinte é dedicada a um diálogo entre o papa e um Francisco de 

joelhos, ao final do qual o papa afirma que não os pode reprimir, se forem homens 

novos: Francisco afirma estar confuso; perguntado se acha importante se vestir 

miseravelmente, ele diz ser este o primeiro passo; sobre como podem resistir num 

mundo sem pecado, por serem ricos que escolheram ser pobres, Francisco afirma 

que seguindo as pegadas do Cristo; sobre como ele poderia amar os cardeais que 

não são pobres, baixinho Francisco responde que sem limite e sem julgamentos. 

Na cena, a pobreza de Francisco e seus seguidores frente àqueles que são a 

Igreja constituída, a discussão sobre o homem novo que Francisco representa e sua 

proximidade com as diversas heresias são os elementos centrais. Não é uma cena 

elaborada, o papa parece um homem que está medindo os prós e contras da 

situação e nada naquele momento remonta ao sagrado ou à revelação divina que 

dão o sentido principal para a cena nos relatos hagiográficos.   

 

FIGURA 20: EM ROMA, PARA VISITAR O PAPA. (Francesco,01:30:59) 

 

 

FIGURA 21: A BENÇÃO PAPAL. (Francesco,01:35:21) 
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A cena da viagem a Roma para aprovação da primeira Regra na Legenda, 

possui mais elementos, com algumas convergências com a apresentada por Liliana, 

mas também com diferenças, como por exemplo: o próprio Francisco identifica a 

necessidade de notificar o papa e conforme sua vontade e ordem continuar na vida 

que escolheram; Bernardo é escolhido como líder do grupo; a fala do cardeal João 

de São Paulo que se oferece como procurador deles junto a Inocêncio III: “Encontrei 

um homem perfeitíssimo que pretende viver segundo a forma do santo Evangelho e 

observar em tudo a perfeição evangélica. Creio que por meio dele Deus quer 

restaurar a fé no mundo inteiro, a fé da Santa Igreja”; três sonhos, o primeiro de 

Francisco, para justificar que a escolha da pobreza procede da vontade de Deus, o 

segundo de Inocêncio III, sobre o homem franzino que sustenta a sede papal e, por 

último, outro sonho de Francisco, em que ele crescia e dobrava uma árvore de 

grande altura, bela e forte; por fim, o abraço final do papa, quando aprova a primeira 

Regra, e Francisco de joelhos prometendo obediência e reverência ao Papa. (LTC, 

Capítulo 12, parágrafos 46 a 53, p. 679 a 683). 

Tomás de Celano, na Vida I, inicia sua descrição da viagem para Roma com a 

necessidade que foi criada, com o aumento do número de irmãos, de uma “forma e 

Regra de vida”, realçando que se tratava basicamente de expressões do Evangelho 

e que Francisco desejava que o papa Inocêncio III confirmasse o que ele tinha 

escrito; indica que em Roma encontram inicialmente o bispo de Assis, que não gosta 

de os ver ali mas depois sabendo o motivo lhes promete auxílio, e também com o 

cardeal João de São Paulo, que tenta convencer Francisco a seguir a vida 

monástica ou eremítica; com a intercessão do cardeal, encontram com o papa que 

os recebe, reflete sobre o assunto e aceita o pedido.  

É interessante que Tomás de Celano transforma a decisão do papa em uma 

questão muito simples e, diferentemente da Legenda, não cita sonhos anteriores de 

Francisco ou de Inocêncio para justificar a decisão, mas somente a reflexão pura e 

simples sobre o pedido. O único sonho mantido é o de Francisco, crescendo e 

vergando uma grande árvore, que Celano complementa: “De fato, foi o que 

aconteceu quando Inocêncio III, a árvore mais alta e mais respeitável do mundo, se 

inclinou com tanta benignidade ao pedido e à vontade de Francisco.” (1C, Primeiro 

Livro, Capítulo 13, parágrafos 32-33, p. 200-202). 
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No filme, o personagem de Frei Elias111 aparece como a contraposição à 

figura de Francisco, numa clara utilização da estrutura do cinema narrativo clássico 

do antagonista (vilão), inclusive com o rosto duro do ator que faz Frei Elias ser um 

contraponto ao de Francisco. Dentre as cenas, podemos citar o discurso em que 

Elias diz que devem tomar o controle112, quando questiona a nova regra que 

Francisco está escrevendo113, queima a regra que Francisco escreveu114. 

 

FIGURA 22: FREI ELIAS E FRANCISCO. (Francesco, 01:42:22 e 01:42:27) 

 

 
FIGURA 23: ELIAS QUEIMA A REGRA ESCRITA POR FRANCISCO. (Francesco, 02:04:50) 

 

                                                           
111 Frei Elias, ora chamado de Cortona, ora de Assis, assumiu o posto de vigário geral em 1221 com a 
morte de Pietro Catani, sendo eleito ministro geral em 1232, cargo que exercerá até 1239. Foi 
responsável pelo plano e pelo início da construção da Basílica de São Francisco de Assis. Se 
envolveu nas disputas entre o Papado e o Império, sendo excomungado pelo Papa. (SILVEIRA, 
1997). No filme, seu nome não é falado, mas identificamos o personagem pelos créditos no site 
www.imdb.com. 
112 Francesco, 01:48:06. 
113 Francesco, 02:01:21. 
114 Francesco, 02:04:50. 
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Mas essa linearidade com que Frei Elias está representado aqui já vem 

ganhando contornos diferentes na filmografia de Liliana Cavani115 e sua 

ambiguidade também é objeto de análise pelos historiadores: 

 
Confidente de santos, de um papa e de um imperador, ecumênico no 
campo eclesial, diplomático no campo político, ministro geral da Ordem 
franciscana, projetista de grandes complexos arquitetônicos, excomungado 
e penitente: essas são algumas características dessa figura ambígua no 
franciscanismo. (BORGES, 2008, p. 36). 

 

Na Vida I, de Celano, Frei Elias é citado seis vezes (parágrafos 69, 95, 98, 

105, 108, 109) todas demonstrando a proximidade entre o frei e o Santo, inclusive 

sendo abençoando por Francisco antes da morte deste.116 Na Vida II as mesmas 

cenas são reescritas sem a presença de Elias como, por exemplo, as referentes à 

morte do santo (2C, Capítulo 162 e 163, p. 439-442). Na Legenda ele não é citado, 

pois os autores da Legenda pertenciam ao grupo dissidente dos rumos que Elias 

representava na Ordem. 

A complexidade de Elias já aparece na obra de Paul Sabatier (2011) escrita 

em 1894 na qual o autor discute se Elias seria o amigo predileto de Francisco com 

quem ele divide os primeiros momentos de conversão (1C, Primeiro Livro, Capítulo 

6), assim como que a Vida I seria um manifesto a favor de Elias, sendo este um dos 

motivos para a escrita da Vida II após a queda de Elias. 

 
Há uma parcialidade evidente, tudo isso é grave; mas não se deve 
exagerar. Há uma parcialidade evidente, mas seria injusto ir mais longe e 
crer, como se fez mais tarde, que os últimos tempos da vida de Francisco 
tenham tido o caráter de uma luta contra a própria pessoa de Elias. Essa 
luta existiu, mas contra tendências cuja fonte Francisco nem percebeu. 
Parece que ele levou para o túmulo suas ilusões sobre seu colaborador. 
(SABATIER, 2011, p. 466). 

 

Uma das questões mais importantes que envolvem a santidade de Francisco 

de Assis é que ele teria recebido no corpo os estigmas, ou seja, as mesmas feridas 

                                                           
115 Em entrevistas sobre o seu terceiro Francisco, Liliana Cavani indica que o personagem de Frei 
Elias ganha mais espaço, que é um personagem a ser descoberto, muito rico de tons e que tem um 
caminho humano tortuoso e atormentado. Além disso, que seria necessário fazer um quarto 
Francisco para abordar de forma completa a figura de Elias que depois da morte de Francisco se 
torna conselheiro do imperador Frederico II e é excomungado. (ADKRONOS, 2014; ANSA, 2014; 
tradução nossa) 
116 Segundo Andreia Frazão da SILVA (2009), uma das hagiografias franciscanas menos conhecidas, 
a Legenda da Umbria, não tem sido incluída nas edições de fontes franciscanas, exceto na 
americana; é uma obra favorável a Elias, que pode ter sido o seu promotor, o que provavelmente 
explicaria sua pouca circulação. 
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nas mãos, pés e no lado do corpo que tem o Cristo crucificado. A importância e o 

significado deste evento nos são dados por Tomás de Celano: 

 

Era um dom singular e um sinal de predileção estar o soldado ornado com 
as mesmas armas gloriosas que cabiam unicamente ao Rei pela 
excelentíssima dignidade! Milagre digno de eterna memória, prodígio para 
ser admirado reverentemente sem cessar, porque representa aos olhos da 
fé o mistério em que o sangue do Cordeiro imaculado correu copiosamente 
pelas cinco chagas e lavou os crimes do mundo! (1C, Segundo Livro, 
capítulo 9, parágrafo 114, p. 261-262). 

 

A cena não faz parte do primeiro Francisco de Liliana Cavani, e no segundo 

se torna o momento crucial, segunda a própria diretora117, que emociona por mostrar 

a essência daquele contato que aquele homem havia obtido os sinais como resposta 

de Deus, sendo isso comovente, um sinal de amor de Deus para como ele. Esta 

percepção está muito próxima a que Paul Sabatier (2011, p.37) faz de Francisco: 

“Seguro da sinceridade de sua conversão, ele se sentia – porque se entregara sem 

restrição nem reserva a Deus, a Cristo e à Igreja – no direito de contar com a 

realização literal e absoluta de todas as promessas de Deus.“ 

 

FIGURA 24: FRANCISCO PEDE QUE DEUS FALE COM ELE. (Francesco, 02:20:31) 

 
 
 

  

                                                           
117Declaração de Liliana Cavani, em junho de 2013 – programa Adesso In Onda, de dezembro de 
2014 - 17:31 à 18:30. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=TmSM9PLhBe8> Acesso 
em 25 fev 2017. 
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FIGURA 25: A RESPOSTA DE DEUS: OS ESTIGMAS. (Francesco, 02:21:31) 

 

 

O ator Mickey Rourke descreve a cena como de alguém que desistiu de tudo 

por ouvir a voz de Deus e que neste momento Deus não fala com ele, o que o deixa 

destroçado; relata como Liliana lhe deu tempo para buscar as emoções e que em 

sua imaginação o pedido para que Deus falasse com ele era transformado num 

pedido para que seu pai, que nunca havia encontrado, falasse com ele.118 

A aparição dos estigmas, no filme,119 segue uma estrutura proposta por 

Vadico (2015) para a representação das hierofanias, conceito que indica o ato de 

manifestação do sagrado, nas telas: a preparação, o fenômeno e a finalização, 

sendo a música elemento central desta representação. Ela anuncia, sustenta e 

finaliza a hierofania. Além da música, todos os elementos da cena contribuem para 

dar um ar especial, como se houvesse uma mudança no mundo físico, como se 

emergisse um novo tempo e espaço no mundo natural que nos estava sendo 

apresentado.  

Pela importância que a cena tem nas hagiografias de Francisco, 

transcrevemos abaixo as duas descrições:  

 

Ardia ele em seráfico amor a Deus e àquele que por extremos de caridade 
quis ser crucificado. E já próxima a festa da Exaltação da Santa Cruz, dois 
anos antes de sua morte, transformou-se misticamente ao orar certa manhã 
no monte chamado Alverne, e lhe apareceu um Serafim com seis asas,entre 
as quais se via a forma de um belíssimo homem crucificado, com as mãos e 
os pés estendidos em forma de cruz, representando com toda evidência a 
imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Duas asas cobriam-lhe a cabeça, 
outras duas todo o corpo até os pés, e outras duas se estendiam para voar. 

                                                           
118 Declaração do ator Mickey Rourke, em fevereiro de 2009 – Agenzia Informazione e Ufficio Stampa. 
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=EBPNoVp-Crw> Acesso em 26 fev 2017. 2:42 à 
2:03. 
119 Francesco, 02:19:29 a 02:24:38.  



96 

 

Desapareceu a visão, mas na alma de Francisco permanecia acesa 
extraordinária chama de amor, enquanto na carne ainda mais 
admiravelmente se viam impressos os estigmas do Senhor Jesus Cristo. 
(LTC, capítulo 17, parágrafo 69, p. 694-695). 

 

Numa estadia que fez no eremitério chamado Alverne, que tem este nome 
por causa de sua localização, dois anos antes de entregar sua alma ao céu, 
teve uma visão de Deus em que viu um homem, com aparência de Serafim 
de seis asas, que pairou acima dele com os braços abertos e os pés juntos, 
pregado numa cruz. Duas asas elevavam-se sobre a cabeça, duas 
estendiam-se para voar e duas cobriam o corpo inteiro. Quando o servo do 
Altíssimo viu isso ficou muitíssimo admirado, mas não compreendia o 
sentido dela. Sentia um grande prazer e uma alegria enorme por ver que o 
Serafim olhava para ele com bondoso e afável respeito. Sua beleza era 
indizível, mas o fato de estar pregado na cruz e a crueldade de sua paixão 
atormentavam-no totalmente. Assim se levantou, triste e ao mesmo tempo 
alegre, alternando em si mesmo os sentimentos de alegria e de dor. 
Tentava descobrir o significado da visão e seu espírito estava muito ansioso 
para compreender o seu sentido. Sua inteligência ainda não havia chegado 
a nenhuma clareza, mas seu coração estava inteiramente dominado por 
esta visão, quando, em suas mãos e pés começaram a aparecer, assim 
como as vira pouco antes no homem crucificado, as marcas de quatro 
cravos. (1C, Segundo Livro, capítulo 3, parágrafo 94, p. 246). 

 

A descrição de Tomás de Celano está adequada ao tipo de literatura que 

desenvolve, pois torna Francisco especial e santo em vida, porém mesmo que não 

tenha assim ocorrido, segundo Carvalho (2011, p. 73), “podemos notar um tom de 

santidade e revelação no ato de recepção dos estigmas.” Além disso, 

 
Não nos deve surpreender o fato de essas efusões terem sido apresentadas 
de uma forma poética e não exata. O contrário é que nos deveria deixar 
admirados. No paroxismo do amor divino há coisas inefáveis que não 
podemos contar ou fazer compreender: com dificuldade podemos recordá-
las. (SABATIER, 2011, p. 378). 

 

A cena no filme, bastante diferente da descrita nas hagiografias, está mais 

próxima de um transe místico, como proposto por Paul Sabatier: 

 

O devoto pergunta em que ponto do Alverne Francisco recebeu os 
estigmas; se o serafim que lhe apareceu era Jesus ou um espírito celeste; o 
que lhe disse quando os marcou, e não compreende absolutamente essa 
hora em que Francisco ficou pasmo de dor e de amor, como o materialista 
que pede para ver com seus olhos e tocar com suas mãos a chaga aberta. 
Vamos evitar esses excessos. Escutemos o que os documentos nos dão, e 
não vamos procurar absolutamente fazer-lhes violência para arrancar o que 
eles não contam, o que não podem contar. 
Eles nos mostram Francisco atormentado pelo futuro da Ordem e por uma 
imensa necessidade de fazer de novos progressos espirituais. 
Ele estava devorado pela febre dos santos, essa necessidade de imolação 
que arrancou de Santa Teresa o grito apaixonado: ‘ou sofrer, ou morrer!’ Ele 
se censurava amargamente por não ter sido considerado digno do martírio e 
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não ter podido se dar Áquele que se deu por nós. (SABATIER, 2011, p. 
377). 

 

4.3 AS EXCLUSÕES DE LILIANA CAVANI 

 
Em regra, Liliana Cavani não se utilizou de passagens constantes das duas 

hagiografias que possuíssem caráter religioso ou miraculoso, como os sonhos e 

visões que Francisco tem quando se prepara para ser cavaleiro (LTC, Capítulo 2, 

parágrafo 5, p. 649-650; 1C, Primeiro Livro, Capítulo 2, parágrafo 5, p. 182); quando 

escuta uma voz enquanto ora (LTC, Cap. 4, par. 11, p. 654; 1C, L. 1, Cap. 3, par. 7, 

p. 184), quando o crucificado lhe fala em São Damião (LTC, Cap. 5, par. 13, p. 656); 

os milagres, citados de forma genérica na Legenda e em alguns capítulos da Vida I 

(1C, L. 1, Cap. 22 a 26, p. 223-235). Entretanto, ela insere em pelo menos três 

momentos Francisco afirmando que Deus falou com ele, sem que tenhamos visto 

em qualquer cena “a voz de Deus”, como se esta questão estivesse desligada do 

sagrado ou do religioso, mas ligada unicamente ao íntimo daquele homem. 

 

FIGURA 26: “O SENHOR ESTÁ ME DIZENDO...”. (Francesco, 02:02:17) 
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FIGURA 27: “DEUX MIHI DIXIT”. (Francesco, 02:18:05)

 

 
FIGURA 28: ELE RESPONDEU. (Francesco, 02:24:32) 

 

 

A descrição da morte de Francisco consta das duas hagiografias e apesar de 

não serem semelhantes, em ambas o maravilhoso e o sagrado estão presentes, 

além da questão ligada a sua humildade e santidade. Na Legenda (LTC, capítulo 17, 

parágrafo 68) os autores indicam que Francisco volta a Cristo após muito trabalho, 

que um discípulo viu “sua alma subir diretamente ao céu” e também que tinha sido 

desde sua conversão “solícito e fervoroso nas orações, nos jejuns, nas vigílias, nas 

pregações e nas salutares peregrinações, no trato e na compaixão dos irmãos, e no 

desprezo de si mesmo”. Na Vida I Celano inclui diversos eventos e gestos que, 

segundo Silva e Silva Passos (2014), são topói hagiográfico, como por exemplo o 

conhecimento prévio da morte (1C, parágrafo 109), o gesto de abençoar os fiéis e 

seus seguidores (1C, par. 108 e 109) e o desapego total ao seu corpo (1C, par. 

110).  



99 

 

No filme a única referência que Liliana Cavani inclui sobre a morte de 

Francisco é a cena de abertura do filme120, com a indicação do local e ano (Assis, 

1226), e a deposição do corpo do santo ao lado de Clara. Esta cena, de Clara 

deitada ao lado do corpo de Francisco, apesar das diferenças, tem correlação com a 

descrição da passagem do corpo de Francisco por São Damião para que Clara e as 

suas seguidoras vissem e tocassem Francisco pela última vez (1C, Segundo Livro, 

Capítulo 10, parágrafos 116 e 117, p. 264-265). Esta passagem por São Damião 

também é lembrada por Le Goff (2007, p. 91), “onde Santa Clara cobre de lágrimas 

e beijos o corpo de seu celeste amigo”. 

Nas hagiografias a relação de Francisco com os animais e o seu poder e 

domínio sobre eles é bastante presente (1C, Primeiro Livro, parágrafos 58, 59, 77, 

78, 79 e 80), tanto demonstrando a santidade de Francisco, como sua bondade e 

relação com os puros. Essas referências nas hagiografias serão futuramente a base 

para a ligação de Francisco com a ecologia, bem como sua nomeação como 

padroeiro da medicina veterinária.  

A inclusão deste tipo de relação entre o santo e animais arredios ou com a 

natureza nas hagiografias tinham suas simbologias: 

 
Histórias de santos que atraem para a doçura animais arredios, ao mesmo 
tempo que tratam da domesticação de parte do mundo natural, também 
expõem o magnetismo que o universo natural exerce sobre o homem por 
meio do seu potencial de significar o humano dentro do quadro da 
animalidade. (...) A criatura selvagem guarda forte potencial simbólico da 
vitória do santo sobre tudo aquilo que distancia o homem de Deus e que se 
resume no seu ‘animal ”interior”. (SOUZA, 2002, p. 40). 

 

No filme, Liliana não coloca nenhuma cena em que Francisco doma ou 

milagrosamente convive com feras, mas mostra em um segmento com ele e Frei 

Leão na floresta121 a sua convivência harmoniosa e pacífica com a natureza. De 

forma diferente, mas sem tornar a cena mística ou miraculosa, Liliana coloca em 

cena esta característica de Francisco do convívio e respeito pela natureza. 

A respeito desta questão, a reflexão que Paul Sabatier faz é de grande valia 

para percebermos que simbolismos são criados, muitas vezes, para representação 

de uma ideia que uma figura, como Francisco, transmite: 

 

                                                           
120 Francesco, 00:02:00 a 03:42:00. 
121 Francesco, 01:58:15 a 02:00:10. 
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A imaginação popular tem razão: o que é preciso guardar de um homem é o 
olhar em que ele se colocou inteiro, é um grito do coração, é um gesto que 
expressou sua personalidade. Jesus não está inteiro nas palavras da última 
ceia? E São Francisco não está inteiro na fala com o irmão lobo e no seu 
sermão aos pássaros? (SABATIER, 2011, p. 514). 

 

4.4 AS “INVENÇÕES” DE LILIANA CAVANI 

 
A análise das invenções realizadas pelos diretores deve levar em 

consideração a sua interação com o discurso histórico, ou seja, as cenas, 

personagens, situações inseridas, “devem estar dentro das possibilidades e 

probabilidades daquele determina período”, pois o filme histórico interage com o 

discurso criando e tentando responder determinadas questões.  (ROSENSTONE, 

2010, p. 74). 

Como salienta Carmen Pugliese,  

 

Os diretores de cinema, como os romancistas e diferente dos historiadores, 
podem permitir-se acrescentar, modificar e também inventar episódios que 
não estão descritos em nenhuma fonte biográfica, mas as cenas 
inventadas, além de serem verossímeis e críveis, devem também ter 
sentido ou justificativa na narrativa. (PUGLIESE, 2013, p. 86, tradução 
nossa). 

 

Uma questão importante e que não aparece nas hagiografias analisadas, é o 

contato de Francisco com as heresias122, por meio de um Evangelho, que é 

determinante para a transformação e a doutrina de Francisco123: quando está preso 

em Perugia, chega até as mãos de Francisco um evangelho que pertencia a um 

herege cuja pele havia sido arrancada e é mostrado para os prisioneiros para 

mostrar o que Perugia faz com aqueles que seguem a heresia. Francisco aparece 

lendo este evangelho em várias cenas de sua prisão, em outra cena o busca na 

casa do amigo Rufino e em diversas outras o livro aparece na posse de Francisco.A 

posse do Evangelho, como já indicamos anteriormente, tem grande importância para 

Liliana Cavani, que vê nela o momento inicial para o seu pensamento sobre 

Francisco, notadamente o seu período de conversão. 

 
                                                           
122 Segundo Loyn (1997, p. 157-158), as heresias cátaras seriam uma influência obscura nas idéias 
de Francisco. Segundo o autor, “no vale de Spoleto, nos arredores de Assis, havia uma forte 
comunidade de heréticos cátaros, com um bispo próprio” e que Francisco “contestou (...) a doutrina 
cátara de um modo direto e positivo”, sendo um ponto que está longe de ser esclarecido se isso se 
originou de uma meditação séria sobre a mensagem cátara. 
123 Francesco, 00:11:09 a 00:12:04. 
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FIGURA 29: HEREGES: INIMIGOS DA IGREJA, INIMIGOS DE PERÚGIA. (Francesco, 00:11:32) 

 

 
FIGURA 30: UM LIVRO CHEGA ÀS MÃOS DE FRANCISCO. (Francesco, 00:11:51) 

 

 
FIGURA 31: O EVANGELHO. (Francesco, 00:11:54) 
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FIGURA 32: O DONO DO EVANGELHO. (Francesco, 00:12:00) 

 

 

A questão da interpretação direta do Evangelho, citada por Liliana Cavani em 

sua entrevista, era uma preocupação da Igreja à época de Francisco: 

 

A estrutura eclesiástica tinha com um de seus pilares o controle sobre o 
conhecimento. O estudo das Escrituras e dos escritos feitos por pessoas 
ilustres era uma exclusividade da Igreja. Esse conhecimento era restrito, 
condicionado a poucas pessoas e em sua maioria pertencentes ao clero. 
Quando esses grupos mostraram a intenção de popularizar esse 
conhecimento, pregando na linguagem corriqueira do cotidiano e realizando 
traduções vernáculas dos Evangelhos, a Igreja necessitou frear esse 
impulso laico, retomando o controle do conhecimento, que era sujeito à 
autoridade papal e à hierarquia eclesiástica. (SILVA, 2003, p. 23). 

 
Carmen Pugliese (2013) apresenta duas possíveis interpretações para a 

cena, tanto que Francisco, durante o período em que esteve doente e preso 

(“metanoia”), correu o risco de ser seduzido pelas heresias, como que o evangelho 

era uma leitura de poucos escolhidos.  Em meu entendimento, o sentido da cena é 

aproximar as idéias de Francisco das heresias do século XII, mostrando que a 

influência ao comportamento de Francisco e sua aproximação com o evangelho não 

foi por meio da Igreja constituída, mas de pessoas e ideias perseguidas pela própria 

Igreja. 

Essa aproximação entre Francisco e as heresias já era discutida por Paul 

Sabatier (2011) que analisa algumas das principais heresias e sua possível 

influência ou não sobre o pensamento de Francisco, mesmo que não existam 

evidências do contato entre Francisco e tais movimentos, apesar de estarem 

naquele momento espalhados por toda a Itália, inclusive em Assis: em Joaquim de 

Fiore, encontramos a simplicidade evangélica, a pobreza voluntária, o desdém pela 

ciência, o sentimento pela natureza; em relação aos cátaros, ao contrário, considera 
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que não tiveram influência direta, pois Francisco nunca quis se ocupar de questões 

doutrinárias; no caso de Pedro Valdo, apesar de muitas analogias de inspiração, os 

efeitos foram muito diferentes, com Valdo sendo jogado na heresia e Francisco 

permanecendo submisso à Igreja.  

Jacques Le Goff (2007) indica elementos que poderiam ter conduzido 

Francisco à heresia, como por exemplo a intransigência na prática do Evangelho, a 

desconfiança em relação à Igreja instituída, a paixão pela miséria manifestada até 

pelo nudismo praticado por Francisco e seus irmãos. Mas sua grande diferença é 

que ao contrário das heresias medievais que eram contra os sacramentos, Francisco 

tem uma necessidade dos sacramentos e mais do que todos da Eucaristia. 

Uma das cenas mais polêmicas do filme124mostra Francisco retirando as 

roupas e correndo nu por um campo de neve, após ver um homem, sua esposa e 

seus filhos; Francisco faz um monturo de neve sobre o sexo e se deita sobre ele, 

como para aplacar um desejo ardente. Após ser coberto por seus irmãos, ele mostra 

figuras de neve e diz que aquela agora é sua família, esposa e filhos. Ao comentar 

esta cena, Mickey Rourke salienta o sentido de purificação que a cena busca 

transmitir125. 

 

FIGURA 33: FRANCISCO É TENTADO. (Francesco, 01:09:56) 

 

 
Esta cena não consta em nenhuma das duas hagiografias que são objeto do 

presente estudo, apesar de que na Vida I Tomás de Celano (1C, capítulo 16, 

parágrafo 42) relata o uso do gelo para aplacar os possíveis desejos: “Era constante 

                                                           
124 Francesco, 01:09:09 a 01:11:02. 
125 Declaração do ator Mickey Rourke, em fevereiro de 2009 – Agenzia Informazione e Ufficio 
Stampa. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=2XOPUpv4SYU> Acesso em 26 fev 
2017. 3:20 à 3:42. 
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sua vigilância sobre si mesmo e rígida sua disciplina. Se acontecia de ter alguma 

tentação, o que era possível, mergulhava durante o inverno num buraco cheio de 

gelo e lá ficava até passar toda rebelião da carne.” Entretanto, uma possível 

inspiração para ela está presente na Vida II em capítulo que Tomás de Celano trata 

sobre como o demônio tenta Francisco para a luxúria e como Francisco o vence: 

 

Quando viu que a tentação não ia embora nem com as chicotadas, apesar 
de já estar com o corpo todo marcado de sangue, abriu o cubículo, saiu 
para o bosque e mergulhou, despido, na neve alta. Depois, encheu as mãos 
de neve e fez sete torrões como bolas. Colocou-os à sua frente e começou 
a dizer a seu corpo: ‘Essa maior é tua mulher, essas outras quatro são teus 
dois filhos e duas filhas, as outras duas são o servo e a criada que precisas 
ter para o teu serviço. Trata de vestir a todos, que estão morrendo de frio. 
Mas, se te é molesto todo esse cuidado por eles, serve com solicitude a 
Deus somente!’. Logo o diabo foi embora confundido e o santo voltou para a 
cela glorificando a Deus. (2C, Segundo Livro, Capítulo 82, parágrafo 117, p. 
372). 

 

Conforme Carmen Pugliese (2013), tal cena também está presente na 

Legenda Maior, de São Boaventura, que se tornou a hagiografia oficial em 1266: 

 
Uma noite, enquanto orava num cubículo do erimitério de Sartano, o antigo 
inimigo o chamou por três vezes: “Francisco, Francisco, Francisco!” (...) De 
fato, Francisco sentiu arder dentro de si uma grave tentação sensual, 
alimentada por aquele que tem um ‘hálito ardente como brasas’ (Jó, 41, 12). 
Mal a notou e já se despojou das suas vestes e começou a disciplinar-se 
com todo o rigor. (...) Movido então de um grande fervor de espírito, saiu da 
cela e foi a um campo que ficava bem próximo e ai, nu como estava, se 
revirou num grande monte de neve para sufocar assim os ardores da 
concupiscência. Em seguida, formou sete bolas ou figuras de neve de 
diversos tamanhos, e diante delas falava a sim mesmo: “Tens aqui, neste 
bloco maior, a tua mulher; esses quatro são dois filhos e duas filhas; os 
outros dois são um servo e uma serva, que precisas para o trabalho da 
casa. (...)”(LM, Capítulo 5, parágrafo 4, p. 492-493). 

 

Apesar de algumas adaptações o espírito da cena é o mesmo, o que 

demonstra que mesmo em uma cena polêmica, podemos encontrar embasamento 

em outras fontes franciscanas. A cena pode não ter sido prevista no roteiro inicial, 

pois parece ter sido gravada sem o cuidado que se percebe em outras cenas em 

que Mickey Rourke aparece sem roupa: suas tatuagens não foram cobertas e são 

vistas quando ele retira o hábito e corre126. 

Neste caso, o que causou maior polêmica foi a nudez e a ideia da sublimação 

do desejo, sem que se questionasse o quanto a cena poderia se plausível ou não. A 

                                                           
126 Por exemplo em: Francesco, 01:09:15; 01:09:38; 01:10:05. 
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questão da nudez masculina é sempre fonte de discussões e aqui emprestamos as 

palavras de Paul Sabatier quando comenta sobre outra nudez de Francisco, a que 

ocorre no julgamento: 

 

Há pessoas piedosas cujo pudor se inquieta com a nudez de Francisco, 
mas a Itália não é a Alemanha ou a Inglaterra, e o século XIII ficaria bem 
admirado com a hipocrisia dos bolandistas. Nesse fato não há nada mais 
que uma nova manifestação do caráter de Francisco, com a sua ingenui-
dade, seus exageros, sua necessidade de estabelecer entre as palavras e 
as ações uma completa harmonia, uma correspondência literal. (SABATIER, 
2011, p. 110). 

 

No filme um bloco todo127 é dedicado às questões de disputas e mudanças de 

direcionamento nos ideais iniciais de Francisco, começando com uma marcante, e 

divertida, cena de Francisco em cima de um telhado jogando telhas ao chão, 

dizendo que seus irmãos não tem casa128.  

 

FIGURA 34: “NÓS NÃO TEMOS CASA”. (Francesco, 01:40:38) 

 

 
Em seguida, temos todo um período de sofrimento para Francisco com os 

rumos da Ordem, com discussões e confrontos entre os novos e os antigos 

seguidores, sobre ter um programa e sobre a Ordem com o crescimento não poder 

ficar sob a inspiração espontânea de Francisco. Após uma conversa com o enviado 

do papa, Francisco se afasta da Ordem indicando Pedro Cattani como novo chefe. 

Os tempos sombrios mostram ainda Francisco vagando somente com Leão e sendo 
                                                           
127 Francesco, 01:39:56 a 02:05:07. 
128 A cena é semelhante à descrita na Vida II (Capítulo 27, parágrafo 57, p. 329-330): “Numa ocasião 
em que deveria haver um capítulo em Santa Maria da Porciúncula, e já estava em cima da hora, 
considerando o povo de Assis que lá não havia nenhuma casa, e sem que o soubesse o homem de 
Deus, que estava ausente, construíram rapidamente uma casa para o capítulo. Quando o pai voltou, 
viu a casa, não gostou e teve muita dor. Tratou logo de ser o primeiro a eliminar o edifício. Subiu ao 
telhado e com mão forte pôs abaixo telhas e cobertura.” 
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visitado pelos freis que querem uma nova regra, menos rígida. Francisco redige uma 

nova Regra, considerada rígida demais, que é queimada por Frei Elias, pois 

consideram que se ele reescrever fará igual.   

As duas hagiografias analisadas silenciam sobre o período das disputas na 

Ordem, sobre a saída de Francisco do comando e sobre a Regra não Bulada. Em 

relação a Tomas de Celano, a não inserção deste período e destas questões pode 

ser justificada por sua escrita ser a pedido de um dos personagens centrais da 

mudança, cardeal Hugolino, futuro papa Gregório IX129. No caso da Legenda, o salto 

que o relato dá omitindo tal período, para alguns historiadores, está relacionado com 

as reescritas e supressões que o texto original teria sofrido durante sua vida.  

É interessante que a questão da renúncia está presente na Vida II, porém 

sem qualquer relação com disputas, questionamentos ou mudanças de rumos que a 

Ordem estivesse passando. Tomás de Celano transforma algo que se deu em 

virtude de disputas em mais uma virtude, adequando a situação ao padrão esperado 

para uma hagiografia: 

 

Para conservar a virtude da santa humildade, poucos anos depois de sua 
conversão, durante um capítulo, renunciou ao cargo de superior da Ordem 
diante de todos os frades dizendo: ”Desde agora, estou morto para vós. 
Aqui está Frei Pedro Cattani, a quem obedeceremos eu e vós todos”. 
Inclinou-se diante dele e lhe prometeu obediência e reverência. (2C, 
Segundo Livro, capítulo 104, parágrafo 143, p. 388). 

 

Outra cena que em primeira análise parece inventada por Liliana Cavani 

retrata Francisco, após a destruição, por Elias, da Regra que ele havia escrito, 

decidindo escrever uma nova Regra e levá-la ao Papa, Inocêncio III. Quando chega 

a Perugia, encontra uma cidade abandonada e é avisado que o papa morreu. Ele 

adentra a Igreja e o corpo está como que esquecido; ele deixa sua Regra com o 

papa morto.130 

 

  

                                                           
129 Tomás de Celano dedica praticamente todo o capítulo 5, do Segundo Livro, a importância de 
Hugolino para a Ordem, sua relação de proximidade com Francisco e como seu pontificado foi 
previsto por Francisco. 
130 Francesco, 02:05:48 a 02:09:50. 
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FIGURA 35: FRANCISCO E O PAPA MORTO. (Francesco, 02:07:27) 

 

 

Segundo Carmen Pugliese (2013), que analisou mais de 20 filmes em seu 

livro Francisco, un santo de película, em nenhuma outra obra cinematográfica sobre 

a vida de Francisco esta cena está presente. Entretanto, apesar de inserida em um 

momento temporal diferente (a morte de Inocêncio ocorreu em 1216) e colocando 

Francisco num encontro que não consta das hagiografias, a cena, aparentemente, 

foi retirada da obra de Paul Sabatier (2011, p. 256-257) que indica que Francisco 

poderia ter ido ao encontro do Papa em Perugia além de inserir a descrição de uma 

fonte da época, a carta de Jacques de Vitry: 

 

De Milão, cheguei a uma cidade chamada Perusa, onde o papa Inocêncio 
acabava de morrer, mas ainda não tinha sido sepultado. Durante a noite, 
uns ladrões despojaram-no de suas vestes preciosas e deixaram seu corpo 
quase nu e fedendo no meio da igreja. Eu fui lá e vi como é curta, vã e 
enganadora a glória deste mundo. (SABATIER, 2011, p. 257). 

 

A análise das cenas do filme131 em relação às hagiografias escolhidas, bem 

como a análise em sentido contrário132 permitem perceber convergências e 

divergências entre as duas formas de representação da figura de Francisco, as 

hagiografias e a fílmica.   

O que se vê na tela, por mais próximo (ou distante) que esteja das 

hagiografias ou das análises historiográficas, é uma leitura realizada pela diretora 

Liliana Cavani e por uma equipe da vida de Francisco, um jovem de Assis que por 

sua retórica e prática mudaram os rumos da Igreja Católica e da história da 

                                                           
131 Apêndice 9: Francesco – ANÁLISE FÍLMICA. 
132 Apêndice 4 – Estrutura da Vida I; Apêndice 5 – Estrutura da LTC. 



108 

 

humanidade133. Como frisa Dozzini (2011, p. 7), “um homem como todos os outros, 

um homem com os outros, um homem para os outros, um homem tão diferente dos 

outros (...)”. 

Francesco, como filme histórico, tem que ser percebido a partir da seguinte 

premissa apresentada por Robert Rosenstone (2010, p. 105): “Os filmes são uma 

outra forma, uma maneira diferente, de olhar e representar o mundo. Por mais literal 

que pareça, a história nos filmes não passa de uma evocação do passado e um 

comentário sobre o tópico evocado.” 

                                                           
133 Sobre esta novidade que Francisco traz, um bilhete, sem assinatura, que encontrei junto com a 
dissertação de Cibele Carvalho na cópia que fiz do material que estava no Núcleo de Estudos 
Mediterrânicos - NEMED, foi marcante para entender Francisco: “Isto é o que choca em Francisco: o 
seu discurso e prática não tem contradição.” 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao longo do nosso trabalho buscamos discutir as relações entre cinema e 

história e também as questões envolvendo as convergências e divergências entre 

duas formas de representação de Francisco de Assis: as hagiografias medievais e o 

filme Francesco, de 1989, dirigido por Liliana Cavani. Buscamos problematizar em 

que medida uma obra cinematográfica sobre a vida do Santo se aproxima ou se 

afasta das principais fontes franciscanas, ou seja, como se deu a transposição entre 

dois tipos de obras: a literária, no caso a hagiografia,e a cinematográfica. 

Nossa discussão já começa com o título escolhido: Francisco de Assis: o 

cinema humaniza o santo. A escolha do jogo de palavras dando ao cinema uma 

função de humanizar o santo, tanto está relacionada com o poder do cinema de 

colocar “carne” nas figuras descritas em fontes históricas, como também ao papel 

que o filme possa ter em relação às hagiografias que tinham como uma de suas 

funções principais a de “vender o santo”. O filme objeto de análise, Francesco, em 

diversos momentos aposta na presença do “homem” ao invés do “santo”, 

começando pela escolha de um símbolo sexual à época para o papel do 

protagonista, complementado por uma cena em que Francisco está se levantando 

da cama em um bordel e seu desespero quando se sente abandonado por Deus. 

Liliana Cavani nos ajuda a entender essa questão da humanização de 

Francisco além do que nos trazem as hagiografias:  

 

Por que Francisco não deveria ser um santo humaníssimo? Melhor é o 
Santo mais humano que já existiu. A sua oração em verdade foi um 
presente de si por completo, de seu corpo de sua alma de seus desejos 
sobre o altar da Fraternidade. Apostou tudo naquela convicção. (...) A 
hagiografia sobre Francisco por muito tempo superficial e penosa. Assinalo 
o dano cultural disso para todos também para a Igreja em seu conjunto. 
Gerou um atraso cultural e também social enorme. (Entrevista concedida ao 
autor, em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 - tradução nossa). 

 

Liliana complementa essa ideia da humanidade de Francisco com outras 

percepções sobre a vida escolhida por Francisco e sua visão dele como “intelectual”: 

 

(...) Foi percebido mais como “lenda” que como “experimento” de vida de 
‘frater’ de Jesus. Somente recentemente Francisco é também visto 
sobretudo por admiradores não-crentes como um intelectual antes do termo 
ter sido inventado que teve a coragem de responder com a própria vida uma 
interpretação do Evangelho de autêntica identificação com a mensagem que 
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manifesta. Único nisso. Nisto está sua ‘marca’ particular e dificilmente 
igualável.  
(...) O caminhar de Francisco se torna teologia pura como a água e o ar. 
Inventa o Presépio, teologia exemplificada para o povo, porque o Povo são 
pessoas que têm o direito de compreender e sentir que são filhos de Deus. 
Você pode não acreditar nisso, mas pode acreditar, agora com clareza. E 
com Francisco nasce também o respeito pelas pessoas comuns que o clero 
com freqüência negligenciava compreender. (Entrevista concedida ao autor, 
em 28 de abril de 2017 – Apêndice 8 - tradução nossa). 

 

Na análise do filme Francesco, visto de forma global, podemos perceber a 

presença dos elementos que caracterizam o filme histórico de tradição 

hollywoodiana, segundo o proposto por Robert Rosenstone (2010): uma narrativa 

com começo, meio e fim; relato de vida individual transformada e transformadora 

dos que o cercam; um passado uniforme e sem alternativas possíveis; a 

dramatização do passado de forma a que o expectador se sinta inserido nos 

acontecimentos; a criação de um passado visual, por meio dos cenários, paisagens, 

edifícios; a junção de vários aspectos da sociedade em um só espaço, tratando a 

história como processo, semelhante à vida. 

Na análise específica das cenas do filme134, quanto à convergência com as 

hagiografias, percebemos que das 65 cenas mapeadas, excluindo as duas de 

créditos, 28 delas podem ser relacionadas com eventos descritos nas hagiografias 

analisadas. Outras 37 não guardam relação com o indicado nas hagiografias, 

principalmente cenas relacionadas com a conversão dos frades, incluindo de 

Clara(10 cenas), e as questões de divisão na Ordem (oito cenas). Cabe ressaltar 

que, algumas cenas não constantes das duas hagiografias analisadas, estavam 

presentes em outros escritos hagiográficos ou historiográficos sobre Francisco. 

Percebe-se que a inspiração para o filme, como a própria diretora relatou em 

entrevista, inclusive para este trabalho, são as fontes franciscanas, no caso deste 

filme principalmente a Legenda dos três companheiros, e a obra escrita por Paul 

Sabatier em 1894. 

 

A Legenda dos Três Companheiros foi um texto base para o filme. É 
também a história deles.  
(...) 
Uma hagiografia séria é a biografia de Francisco de Paul Sabatier de 1896 
(um professor medievalista protestante que ensinava na Suíça) e que foi 
imediatamente incluída no Índice. E foi esse texto que me afetou, que li por 
acaso (encontrado em uma banca) e que foi o texto de trabalho do meu 
primeiro filme "Francesco d’Assisi" em 1965 (...). Usei também e, sobretudo, 

                                                           
134 Apêndice 9 – ANÁLISE FÍLMICA. 
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textos como “A Legenda dos Três Companheiros” (que escapou da 
censura) e outros testemunhos da época de Francisco. Descobri (quando 
procurava ler como Francisco era visto no passado e no presente) que no 
curso dos anos foram escritas dezenas de biografias sobre Francisco 
nascidas de inspirações poéticas e que são como aberturas de alegria por 
ter descoberto um homem semelhante, sobretudo, como um cantor da 
Natureza. (Entrevista concedida ao autor, em 28 de abril de 2017 – 
Apêndice 8 - tradução nossa). 

 

A análise das hagiografias em relação ao filme135 mostra que o que foi 

deixado de fora da película por Liliana Cavani foi aquilo que se relacionava 

especificamente ao sagrado, notadamente os milagres e visões atribuídos a 

Francisco.  

Outro ponto que buscamos discutir é até que ponto a obra fílmica sobre a 

vida de um santo poderia ser enquadrada dentro da categoria “hagiografia”136, tipo 

de literatura muito em voga na Idade Média,na qual se descreve a vida de um santo, 

com foco nas virtudes e nos milagres, engrandecendo sua figura e seu culto. No 

filme, em nosso entendimento, o que se busca não é estimular a devoção ao santo, 

mas mostrar o quanto de humano existe por detrás de um homem que escolheu um 

caminho diferente do que se esperava dele e do que a maioria das pessoas escolhe. 

O filme não apresenta milagres, nem discute somente as virtudes de Francisco, foco 

principal das hagiografias. 

Assim, apesar do filme Francesco poder ser enquadrado num gênero fílmico 

que Pamela Grace conceitua como hagiopic, concluímos que ele não se enquadra 

como uma hagiografia, diferentemente de outros filmes sobre o tema que em 

primeira análise poderiam cumprir a função de estimular a devoção, a exemplo de 

Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zefirelli, e Francisco de Assis, de Michael Curtiz. 

Esse tema sobre as hagiografias em forma fílmica é um assunto ainda a ser 

aprofundado, visto que existe todo um campo de estudos sobre os filmes religiosos, 

dentre estes os filmes sobre vida de santo tem forte presença. Uma análise de um 

conjunto maior de filmes sobre vida de santos, de diversas tendências, pode ser um 

caminho para que possamos aprofundar o entendimento sobre a questão da 

existência da “hagiografia fílmica”. 

Os estudos sobre Francisco de Assis, seus escritos, suas representações 

nas mais diversas formas, mídias e épocas foram e devem continuar sendo objeto 

                                                           
135 Apêndice 4 – Estrutura da Vida I; Apêndice 5 – Estrutura da LTC.  
136Conforme e-mail trocado com a professora Dra. Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva em 
23/01/2012 (Apêndice 3). 
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de estudos, pois como Jacques Le Goff, um dos grandes estudiosos de Francisco, 

nos lembra: 

 
(...) na época atual, em que nossos olhares, nossos esforços devem antes 
de tudo se voltar para os trágicos países do terceiro mundo e neles tomar 
como modelos os pequenos, os pobres, os oprimidos, permanece, apesar 
das derrotas, dos escorregões, das traições, a lição do franciscanismo em 
seu grande no sentido dos leigos. Essa é ainda, enquanto a fome, a miséria, 
a opressão não forem vencidas, uma lição de plena atualidade. (LE GOFF, 
2007, p. 242-243). 

 

Concluindo, entendemos que, de alguma forma contribuímos com a análise 

realiza para colocar mais um cadinho na polifonia que temos a partir das diversas 

construções de figuras de Francisco de Assis, desde a primeira de Tomás de 

Celano. Acredito que eu também apresentei o meu Francisco. 
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APÊNDICE 1 – CRONOLOGIA 

 

Ano  Acontecimentos  
1181 ou 1182 Nascimento em Assis de Francisco (Giovanni) Bernardone. 

1200 A burguesia e a população de Assis se revoltam contra os 
nobres: tomada de Rocca e início da luta contra Perúsia. 

1202 Batalha de Ponte San Giovanni. Francisco é preso em 
Perúsia. 

1204 Doença de Francisco. 
1205 Partida de Francisco para a Apúlia. Visita Spoleto e volta a 

Assis. 
1206 Conversão de Francisco: invocação ao crucifixo de San 

Damiano, encontro com o leproso, renúncia aos bens 
paternos. 

1209 Invocação do Evangelho em Porciúncula. Bernardo de 
Quintavalle e Pietro Cattani tornam-se os primeiros 
companheiros de Francisco.  

1210 Francisco vai a Roma com seus doze primeiros discípulos 
e obtém do papa Inocêncio III a aprovação verbal para a 
primeira Regra dos Frades Menores (perdida). 

1212 Santa Clara toma o hábito em Porciúncula. 
O navio de Francisco, dirigindo-se à Terra Santa, é 
desviado de sua rota pela tempestade na costa dálmata. 

1214 Partida de Francisco para o Marrocos. Tendo ficado 
doente na Espanha, ele volta à Itália. 

1215 Quarto concílio de Latrão, ao qual Francisco teria assistido. 
Provável pregação aos pássaros, em Bevagna. 

1216 Morte de Inocêncio III em Perúsia. O novo papa, Honório 
III, teria acertado com Francisco a indulgência de 
Porciúncula. 

1217 Capítulo de Porciúncula: são enviados missionários para 
além das fronteiras da Itália. Em Florença, o cardeal 
Hugolino convence Francisco, que ia para a França, a ficar 
na Itália. 

1219-1220 Francisco no Oriente (Egito, São João d’Acre). Visita, 
provavelmente, os lugares santos. 

1220 Francisco fica sabendo, em Acre, do martírio de muitos de 
seus irmãos no Marrocos, e dos conflitos que se 
manifestam na Ordem, na Itália. Entrega a Pietro Cattani a 
direção da Ordem, da qual o cardeal Hugolino é nomeado 
protetor pela cúria romana.  

1221 Morre Pietro Cattani. Frei Elias se torna o novo ministro-
geral da Ordem. Francisco redige uma nova regra, que não 
é aprovada nem pela Ordem nem pela cúria pontifícia 
(Regula non bullata). Redação e aprovação da regra da 
Ordem Terceira. 

1222 15 de agosto. Francisco prega na grande praça de 
Bolonha. 
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Ano  Acontecimentos  
1223 Francisco redige uma nova regra, aprovada pelo papa 

Honório III (Regula bullata). 
25 de dezembro. Francisco celebra o Natal em Grécio. 

1224 Nas montanhas de Alverne, Francisco recebe os estigmas. 
1225 Francisco, doente, passa dois meses junto de Santa Clara 

na Igreja de San Damiano, onde compõe o Cântico do 
irmão Sol. Os médicos do papa cuidam dele sem sucesso 
em Rietti. Transportado para Sena, redige seu Testamento 
(no fim de 1225 ou começo de 1226). 

1226 Morte de Francisco em Porciúncula. 
1228 16 de julho. O cardeal Hugolino, agora papa Gregório IX, 

canoniza Francisco. 
Primeira Vita (Legenda) de Francisco por Tomás de 
Celano.  

1230 25 de maio. O corpo de Francisco é depositado na 
suntuosa basílica de Assis, a cuja construção Frei Elias dá 
início. 
28 de setembro. Na bula Quo eloganti, Gregório IX 
interpreta a regra de Francisco com um sentido moderado 
e nega toda força de lei na Ordem dos Frades Menores ao 
Testamento de Francisco. 

1248 Segunda Vita por Tomás de Celano. 
1251 Tratado dos milagres de São Francisco por Tomás de 

Celano. 
1260 O capítulo geral dos Frades Menores reunidos em 

Narbonne confia a São Boaventura, ministro-geral da 
Ordem, a redação de uma “boa” vida de São Francisco 
que substituirá todas as outras. 

1263 A vida composta por São Boaventura é aprovada. 
1266 A vida de autoria de São Boaventura é imposta como única 

Vida canônica, e é ordenada a destruição de todas as 
biografias anteriores. 

 

Fonte:  
LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis . Editora Record, 2007. 
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APÊNDICE 2 - FILMES SOBRE FRANCISCO DE ASSIS 
 

Título Original  Ano de 
produção  

País de 
produção 

Diretor  

San Francesco Il poverello d’Assisi 1911 Itália Enrico Guazoni 
The vision beautiful 1912 EUA - 
La vita di San Francesco di Assisi 1913 Itália Guido Gozzano 
Frate sole 1918 Itália Ugo Falena e 

Mario Corsi 
L’Araldo del gran re 1922 Alemanha - 
Frate Francesco 1927 Itália Giulio Antamoro 
Inasmuch... 1934 Inglaterra Alec Saville 
San Francisco de Asís 1944 México Alberto Gout 
Francesco, giullare di Dio 1950 Itália Roberto Rosselini 
La trágica notte di Assisi 1961 Itália Rafaello Pacini 
Francis of Assisi 1961 EUA Michael Curtiz 
Cotolay 1966 Espanha José Antonio 

Nieves Conde 
Francesco d’Assisi 1966 Itália Liliana Cavani 
Fratello sole, sorella luna 1972 Itália e 

Inglaterra 
Franco Zefirelli 

Francesco 1973 Alemanha Hanspeter Capaul 
e Wolfgang 
Suttner 

Francis of Assisi: a search for de 
man and his meaning 

1977 EUA Martin Hoad 

Saint François d’Assise 1983 França Ariane Adriani 
Francesco 1989 Itália e 

Alemanha 
Liliana Cavani 

Francesco 2002 Itália Michele Soavi 
Reluctant Saint: Francis of Assisi 2003 EUA Pamela Mason 

Wagner 
Francis, the Knigth of Assisi (1) 2005 EUA e 

Canadá 
Fernando Uribe, 
Steven Hahn 

Chiara e Francesco 2007 Itália Fabrizio Costa 
Il giorno la notte poi l'alba 2007 Itália Paulo Bianchini 
San Francesco e Frate Bernardo 2009 Itália Fabrizio 

Benincampi 
Francesco 2014 Itália Liliana Cavani 
The Sultan and the Saint 2016 USA Alexander 

Kronemer 
(1) Animação 

Fonte: www.imdb.com – Acesso em 25/02/2015. Para a identificação das obras utilizamos também os 
seguintes levantamentos: 
 
MARTINELLI, Vittorio. Filmographie de Francesco d’Assisi. Les cahiers de la cinémathèque: Reuve 
d’Histoire du cinéma (Le Moyen Age au cinéma). Nr. 42/43, 1985. p.34-35. Disponível 
<http://www.inst-jeanvigo.eu/publications/moyen-age-au-cinema> Acesso em 08 mar 2015. Citado por 
MACEDO, José Rivair.. Cinema e Idade Média: Perspectivas de abordagem. In: MACEDO, José 
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Rivair.; MONGELLI, Lênia Márcia. (Org.) A Idade Média no Cinema. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009, 
p. 33. 
 
LAPUERTA, Ana Maria Mallo. Los franciscanos en el séptimo arte. In: Los franciscanos y el 
contacto de lenguas y culturas . 2013. 
 
PUGLIESE, Carmen. Francisco, un santo de película.  Sevilha: Punto Rojo Libros, 2013. 
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APÊNDICE 3 – E-MAIL SOBRE HAGIOGRAFIA E CINEMA 
 

E-mail trocado com a professora Dra. Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva em 
23/01/2012, especialista no tema hagiografia. 
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APÊNDICE 4 - ESTRUTURA DA VIDA I 

 

Prólogo: Em nome do Senhor. Amém. Começa o prólogo à vida do bem-
aventurado Francisco 

Primeiro livro: Para louvor e glória de Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito 
Santo. Amém. 

Título  Texto indicativo  Filme  
Capítulo 1 Conduta e mentalidade mundana Não utiliza. O Francisco 

jovem ali é bem diferente. 
Capítulo 2 O Senhor transforma seu 

coração por meio de uma doença 
e de um sonho 

A cena da ida para as 
Apúlias como cavaleiro 
consta do filme, mas sem 
indicação de sonhos. 

Capítulo 3 Transformado de espírito, mas 
não de corpo, fala 
alegoricamente de um tesouro 
encontrado e de uma noiva 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 4 Vende tudo e despreza o dinheiro 
recebido 

A questão da venda dos 
tecidos é somente 
contada, e o dinheiro é 
dado aos pobres e aos 
leprosos não à Igreja. 

Capítulo 5 Perseguido e aprisionado pelo 
pai 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 6 É libertado por sua mãe. 
Despoja-se da roupa diante do 
bispo de Assis 

No filme consta a cena do 
julgamento, porém não tem 
a parte de ser libertado 
pela mãe e procurado pelo 
pai. 

Capítulo 7 Assaltado por ladrões, é jogado 
na neve. Servidor dos leprosos 

As cenas após se despojar 
das vestes não foram 
identificadas no filme. 
Entretanto, como cita 
algumas partes da vida 
anterior (encontro com o 
leproso e pedido de 
esmola), essas partes 
estão no filme. 

Capítulo 8 Restauração da igreja de São 
Damião. A vida das religiosas 
que ali moravam 

No filme Francisco repara 
a capela no qual tem o 
crucifixo de São Damião. 

Capítulo 9 Francisco muda o hábito e repara 
a igreja de Santa Maria da 
Porciúncula. Tendo ouvido o 
Evangelho, abandona tudo. 
Imagina e faz o hábito que os 
frades usam. 
 

Diferentemente, no filme, a 
questão da pobreza no 
Evangelho é lida por ele. 
Não identificadas outras 
cenas. 
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Título  Texto indicativo  Filme  
Capítulo 10 A pregação do Evangelho e o 

anúncio da paz. Conversão dos 
seis primeiros frades. 

Não identificada no filme a 
cena da pregação de 
Francisco. Mas em relação 
aos frades, no filme, quatro 
dos que estão na tenda, 
lembram como 
conheceram Francisco e 
entraram para a Ordem, 
incluindo Bernardo, aqui 
citado. 

Capítulo 11 Espírito profético e advertências 
de São Francisco 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 12 Envia-os, dois a dois, pelo 
mundo. Logo se reúnem de novo. 

No filme há somente uma 
referência à questão do 
envio de dois a dois.  

Capítulo 13 Escreve a Regra quando tem 
onze irmãos. O papa Inocêncio 
confirma. Visão da árvore. 

A cena da entrevista com o 
papa consta no filme, mas 
não o sonho citado. 
Também não consta no 
filme a escrita da Regra, 
mas é citada durante a 
audiência. 

Capítulo 14 Volta de Roma para o vale de 
Espoleto. Uma pausa no 
caminho. 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 15 Fama de Francisco. Conversão 
de muitos. Como a Ordem se 
chamou de Frades Menores. 
Instruções de São Francisco aos 
que entram na Ordem. 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 16 A estadia em Rivotorto e a 
guarda da pobreza. 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 17 São Francisco ensina os irmãos 
a rezar. Obediência e 
simplicidade dos frades. 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 18 O carro de fogo. Conhecimento 
das coisas ausentes 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 19 Cuidado pelos irmãos. Desprezo 
de si mesmo e verdadeira 
humildade. 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 20 Seu desejo de martírio leva-o à 
Espanha e depois à Síria. Por 
sua intercessão, Deus livra os 
marinheiros do perigo, 
multiplicando a comida 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 21 Pregação aos pássaros e 
obediência das criaturas 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

  



131 

 

Título  Texto indicativo  Filme  
Capítulo 22 Pregação de São Francisco em 

Áscoli. Doentes curados por 
objetos tocados por ele 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 23 Cura de um coxo em Toscanela e 
de um paralítico em Narni 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 24 Restitui a vista a uma cega. Cura 
as mãos encolhidas de uma 
mulher em Gúbio 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 25 Livra um irmão de uma doença 
epilética, isto é, de um demônio, 
e uma possessa em São 
Geminiano  

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 26 Expulsão de um demônio 
também na cidade de Castelo 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 27 Clareza e firmeza de pensamento 
de São Francisco. Pregação 
diante do Senhor Papa Honório. 
Confia a si mesmo e a seus 
frades nas mãos de Hugolino, 
bispo de Óstia 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 28 Caridade e compaixão para com 
os pobres. O que fez por uma 
ovelha e uns cordeirinhos 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 29 Seu amor pelo Criador em todas 
as criaturas. Descrição de sua 
personalidade e de seu aspecto 
exterior 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 30 Prepara o presépio no dia de 
Natal 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

 

Segundo livro: Começa o segundo livro, que narra apenas os dois últimos anos 
e a morte feliz de nosso bem-aventurado pai 

Título  Texto indicativo  Filme  
Capítulo 1 - Informações sobre 

qualidades de Francisco, 
sem cenas que possam 
ser identificadas no filme. 

Capítulo 2 O maior desejo de São 
Francisco. Compreende a 
vontade de Deus a seu respeito 
ao abrir o livro 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 3 Aparição do Serafim crucificado Consta no filme, mas sem 
a visão do serafim 
crucificado. 
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Título  Texto indicativo  Filme  
Capítulo 4 Fervor de São Francisco. Sua 

doença da vista 
A questão das doenças e 
da degradação do corpo 
está presente no filme, 
porém não constam os 
tratamentos médicos nem 
a intervenção de Elias. 
 

Capítulo 5 Recebido em Rieti por Hugolino, 
bispo de Óstia. Prenuncia-lhe o 
santo que seria o bispo de todo o 
mundo 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 6 Comportamento dos irmãos que 
cuidam de São Francisco. Como 
deseja viver 

No filme é cuidado, 
principalmente, por Frei 
Leão, mas outras 
aparecem em momentos 
em que está doente. 

Capítulo 7  Volta de Sena para Assis. 
Permanência em Santa Maria da 
Porciúncula. Benção para os 
frades 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. A 
doença dos olhos citada 
aqui está no filme.  

Capítulo 8 Suas últimas palavras, desejos e 
atos 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 9 Lamentação dos frades e sua 
alegria ao lhe descobrirem os 
sinais da cruz. As asas do 
Serafim 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 10 Pranto das senhoras em São 
Damião. Louvor e glória de seu 
sepultamento 

A cena da passagem do 
corpo por São Damião 
consta do filme, porém 
com bastante diferença 
pois somente Clara 
aparece na cena. 

 

Terceiro livro: Começa o terceiro livro, sobre a canonização do bem-aventurado 
pai São Francisco e seus milagres. 

 
Filme:  Não identificadas as cenas deste livro no filme. 
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APÊNDICE 5 – ESTRUTURA DA LTC 

 

Título  Texto indicativo  Filme  
Epístola Estes são alguns escritos de três 

companheiros do bem-
aventurado Francisco. Falam de 
sua vida enquanto no mundo 
secular, de sua admirável e 
perfeita conversão, da perfeição 
que os primeiros irmãos 
cultivaram na origem e princípio 
da Ordem. 

- 

Capítulo 1 Do nascimento, da vaidade da 
fidalguia e da prodigalidade de 
Francisco, e como, daí, chegou à 
generosidade e à caridade para 
com os pobres  

Identificável na juventude 
de Francisco. 

Capítulo 2 Como foi preso em Perusa e das 
duas visões que teve quando 
desejava entrar para a milícia 

Somente o fato da prisão, 
porém com grande 
diferença, principalmente 
quanto ao contato de 
Francisco com o 
Evangelho pertencente a 
um herege e a forma como 
ele é colocado junto aos 
nobres. Não constam no 
filme indicações de visões. 
O encontro no caminho 
das Apúlias é com um 
leproso, não com um 
soldado. 

Capítulo 3 Como o Senhor primeiro visitou 
seu coração com admirável 
doçura, em virtude da qual 
começou a crescer pelo desprezo 
de si mesmo e de todas as 
vaidades, bem como pela oração, 
pelas esmolas e pelo amor à 
pobreza 

No filme, após o retorno da 
guerra vemos Francisco 
menos interessado nos 
negócios do pai e na vida 
mundana. 
Após o retorno da tentativa 
de se tornar cavaleiro, o 
que move Francisco na 
mudança é o reencontro 
com o evangelho que 
pertencia ao herege. 

Capítulo 4 Como, a partir dos leprosos, 
começou a vencer-se a si mesmo 
e a sentir doçura naquelas coisas 
que antes lhe pareciam amargas   

A mudança em Francisco 
se inicia a partir de seu 
contato com a pobreza que 
cerca Assis. O contato com 
os leprosos se dá após 
abandonar a casa paterna. 
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Título  Texto indicativo  Filme  
Capítulo 5 Da primeira vez em que o 

Crucificado lhe falou e como, 
desde esse momento até a 
morte, trouxe a paixão de Cristo 
em seu coração 

Tem a cena do encontro 
com o crucifixo, mas sem o 
caráter místico. No filme, o 
que é mostrado é 
Francisco abraçando o 
crucifixo. 
Após esta cena no filme, 
temos o seu encontro e 
abraço com o leproso. 
As demais informações 
são sobre estados de 
espírito que podem ser 
percebidos na 
transformação de 
Francisco. 

Capítulo 6 Como pela primeira vez fugiu às 
perseguições do pai e dos 
parentes, ficando com o 
sacerdote de São Damião, igreja 
onde jogara dinheiro a uma 
janela 

O filme inclui a cena do 
julgamento, porém não 
mostra o uso do cilício. 
A cena da venda dos 
tecidos em Foligno não é 
mostrada, mas é contada 
por um dos frades. 
A reação do pai é contada, 
mas não aparecem as 
cenas de castigo relatadas. 

Capítulo 7 De seu grande trabalho e aflição 
na reforma de São Damião, e 
como, mendigando, começou a 
vencer a si mesmo 

O que está no filme é a 
questão de se tornar um 
pedinte e dos restos de 
comida que recebe. 
Também consta a cena do 
pai de Francisco vendo-o 
ser humilhado envergonha-
se, mas sem o amaldiçoar, 
como na Legenda. 
Na reconstrução de San 
Damiano, é ajudado pelas 
crianças.  
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Título  Texto indicativo  Filme  
Capítulo 8 Como, ouvidos e entendidos os 

conselhos de Cristo no 
Evangelho, imediatamente 
mudou o hábito exterior e vestiu 
um novo hábito de perfeição, 
interior e exteriormente 

Não identificada cena do 
sermão de um padre e da 
troca do hábito no filme. 
A questão da pobreza 
indicada pelo Evangelho 
no filme é identificada 
inicialmente em conversa 
com Bernardo e Pedro 
Cattani, semelhante à 
tratada aqui, no parágrafo 
29. 
Consta também no filme, 
com algumas alterações, a 
venda dos bens por seus 
dois primeiros seguidores: 
Bernardo e Pedro. 

Capítulo 9 De como Frei Silvestre foi 
chamado e da visão que teve 
antes de ingressar na Ordem 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 10 Como predisse a seis de seus 
companheiros as coisas que 
haviam de suceder-lhes ao irem 
pelo mundo exortando-os à 
paciência 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 11 Da admissão de quatro novos 
irmãos, da ardentíssima caridade 
que os primeiros irmãos tinham 
uns para com os outros, da 
solicitude no trabalho e na oração 
e da sua perfeita obediência 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 12 Como o bem-aventurado 
Francisco, com os onze 
companheiros, foi à Cúria do 
papa notificar-lhe seu propósito e 
conseguir a aprovação da Regra 
que havia escrito 

Consta no filme com 
algumas alterações, como 
por exemplo a viagem 
nascer de uma sugestão 
do bispo de Assis, o líder 
escolhido para o grupo é 
Pedro Cattani. 
Além disso, não são 
apresentados e nem 
citados os sonhos. 

Capítulo 13 Da eficácia da pregação de 
Francisco, de sua primeira 
morada, como os irmãos ali 
estavam e como dali saíram 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 
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Título  Texto indicativo  Filme  
Capítulo 14 Do capítulo que se realizava 

duas vezes por ano em Santa 
Maria da Porciúncula 

No filme há uma cena 
mostrando um dos 
capítulos, mas não 
identificamos as cenas 
deste capítulo (que trata de 
ensinamentos de 
Francisco). 

Capítulo 15 Da morte do Cardeal João, 
primeiro protetor, e da nomeação 
do Cardeal Hugolino, bispo de 
Óstia, como pai e protetor da 
Ordem 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 

Capítulo 16 Da eleição dos primeiros 
ministros e como foram enviados 
pelo mundo 

Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. O 
capítulo é voltado 
principalmente para relatar 
sobre como o Cardeal 
Hugolino, futuro papa 
Gregório IX, se tornou 
protetor da Ordem. 

Capítulo 17 Da morte santíssima do bem-
aventurado Francisco e como 
ele, dois anos antes havia 
recebido os estigmas de nosso 
Senhor Jesus Cristo  

A morte de Francisco não 
consta no filme. No caso 
dos estigmas existe a 
cena, porém com grande 
diferença, 

Capítulo 18 De sua canonização Não identificadas as cenas 
deste capítulo no filme. 
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APÊNDICE 6 – FICHA TÉCNICA DO FILME 

 

NOME FRANCESCO 
GÊNERO Drama (Biográfico) 
SUPORTE DVD – versão integral e restaurada 
ORIGEM Estúdio – Itália 
ANO DE 
PRODUÇÃO 

1989 

DURAÇÃO 150 minutos 
DIREÇÃO Liliana Cavani 
ROTEIRO Liliana Cavani e Roberta Mazzoni 
PRODUÇÃO 
 

Raiuno (Roberta Cadringher) 
Istituto Luce-Italnoleggio 
Karol Film (Giulio Scanni) 
Royal Film di Monaco 
 
Ralph B. Serpe 
Jost Steinbruchel 
Eric Parkinson 

FOTOGRAFIA Ennio Guarnieri 
Giuseppe Lanci 

EDIÇÃO Gabriella Cristiani 
DIREÇÃO DE 
ARTE E 
FIGURINO 

Danilo Donati 

MÚSICA  Vangelis 
CONTEÚDO 
REFERENTE 

“Mais que uma história de vida, Francesco é a 
emocionante jornada de um homem que renunciou aos 
valores materiais para viver o Cristianismo em sua 
essência.” 

ACERVO Não identificado 
EXTRAS Trailer de cinema; Cântico do Irmão Sol; Biografia de 

Liliana Cavani 
 

Fonte www.imdb.com e DVD do filme 
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APÊNDICE 7 - FILMOGRAFIA DE LILIANA CAVANI 

Título Orig inal  Ano  Gênero  Função  
Incontro di notte 1961 Curta Roteiro e direção 
La vita militare 1961 Documentário Direção 
Gente do teatro 1961 Documentário Direção 
Storia del Terzo Reich 1961-62 Documentário Direção 
La Battaglia 1962 Itália Roteiro e direção 
Eta di Stalin 1962 Documentário Direção 
L’uomo della burocrazia 1963 Documentário Direção 
Assalto ao consumatore 1963 Documentário Direção 
La casa in Italia 1964 Documentário Direção 
Gesú mio fratello 1964 Documentário Direção 
Il giorno della pace 1965 Documentário Direção 
La Donna nella resistenza 1965 Documentário Direção 
Philippe Petain: processo a Vichy 1965 Documentário Direção 
Francesco di Assisi 1966 Drama; biografia Roteiro e direção 
Galileo 1968 Drama; biografia Roteiro e direção 
I cannibali 1969 Drama Roteiro e direção 
L’ospite 1971 Drama Roteiro e direção 
Milarepa 1973 Drama Roteiro e direção 
Il portiere di note 1974 Drama Roteiro e direção 
Al di là del bene e del male 1977 Drama; biografia Roteiro e direção 
La pelle 1980 Drama; guerra Roteiro e direção 
Oltre la porta 1982 Drama Roteiro e direção 
The Berlin Affair 1985 Drama Roteiro e direção 
Francesco 1989 Drama; biografia Roteiro e direção 
Dove siete? Io sono qui 1993 Drama; romance Roteiro e direção 
Ripley’s game 2002 Crime; mistério Roteiro e direção 
De Gasperi, l’uomo della 
speranza 

2005 Drama; biografia Roteiro e direção 

Einstein 2008 Drama; biografia Roteiro e direção 
Mai per amoré 2012 Episódio-série Direção 
Clarisse 2012 Documentário Direção 
Francesco 2014 Drama; biografia Roteiro e direção 
 

Fontes:  
MARRONE, Gaetana. The gaze and the labyrinth: the cinema of Liliana C avani. Princeton 
University Press, 2000. p. 251-257 (até 1993) 
 
www.imdb.com – após 1993 
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APÊNDICE 8–ENTREVISTA COM LILIANA CAVANI - TRADUÇÃO  
 

Entrevista concedida, em 28/04/2017, pela diretora de cinema e televisão Liliana 

Cavani (na entrevista L. C.) a Marcelo Costa (M. C.), para o Trabalho de Conclusão 

de Curso em História – Memória e Imagem, na Universidade Federal do Paraná 

 

Caro Marcelo, desculpe-me pelo atraso desta resposta. Bom trabalho e deixe-me 

saber o que você irá fazer com minhas respostas, como serão integradas em seu 

estudo. Bom trabalho, Liliana. 

 

M. C. – A sra. realizou três filmes sobre São Francisco de Assis. Quais as 

aproximações e afastamentos entre as três obras? 

L. C.: Para mim foi uma viagem de aprofundamento. A história de Francisco parece 

percorrer um caminho simples, mas na realidade não é assim. Ele tinha percepções 

incríveis de que poucos podem vangloriar-se. Meu primeiro pensamento foi que ele 

teria conseguido um Evangelho, algo que no seu tempo além de ser raro possuir 

também era em latim. Estamos em uma época em que a instrução está reservada 

para pouquíssimos. De alguma maneira ele conseguiu ler o precioso livro. Aliás, há 

apenas alguns anos as missas eram em latim e a maioria dos fiéis não sabia nem 

sequer aquilo que os padres diziam durante a Missa e além do mais os sacerdotes 

viravam as costas aos fiéis. Séculos de rituais nos quais a maioria absoluta das 

pessoas por toda parte seguia rituais cristãos sem nunca compreender uma palavra 

respondendo segundo a liturgia com fórmulas resmungadas em latim 

incompreensível. Este aspecto, esclareci no terceiro Francisco. Francisco estuda 

latim talvez com Elia da Cortona o qual dava lições quando não estava mais em 

Bolonha onde tinha estudado. No terceiro Francisco esclareço que Francisco traduz 

o Evangelho ao mesmo tempo em que o vive, testemunhando-o e por isso ama 

considerar-se “irmão menor”137de Jesus Cristo. A sua é uma TRADUÇÃO viva 

porque o testemunha com a sua vida. De que outra forma teria podido se dizer irmão 

menor de tal irmão? Torna-se uma tradução vivida e testemunhada, única pregação 

possível para uma multidão de analfabetos. Torna-se um Evangelho porque o vive, 

relata-o e o testemunha. Por isso o considero o Mensageiro mais popular e 

poderoso que jamais existiu. Os amigos que quiseram segui-lo tentavam imitá-lo, na 

                                                           
137 N. T.: fratello minore, no original. 
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tradução com a vida das palavras do Evangelho, palavra evangélica viva. E isso é 

de uma modernidade desconcertante. Muito moderno, muito poderoso. Penso que 

quem o compreendeu verdadeiramente tenha sido Dante Alighieri (cfe. Canto XI do 

Paraíso).138 

 

M. C. – Qual é a importância das hagiografias sobre São Francisco de Assis no 

desenvolvimento do roteiro dos seus filmes sobre São Francisco de Assis?  

L. C.: Pus de lado a hagiografia sobre Francisco de imediato. Eu abordei Francisco 

somente por acaso. Eu trabalhava para a RAI como uma livre documentarista; eu 

teria que fazer uma transmissão breve sobre Francisco na ocasião da festa do Santo 

em 4 de outubro. Eu era uma garota que depois de ter se formado em Letras 

Clássicas e depois de dois anos em Roma no Centro Sperimentale di Cinema, tendo 

vencido um raro concurso da RAI, trabalhava em documentários. Não aceitei fazer a 

transmissão tanto por recordar um Santo do qual eu sabia pouquíssimo (então não 

era popular como agora) quanto por causa da minha educação totalmente laica. 

Porém tive a curiosidade de ler uma belíssima biografia dele que continua a ser 

insuperável, aquela de Paolo Sabatier, professor de Estudos Medievais em uma 

universidade suíça e protestante, publicada em 1896(!) e imediatamente incluída no 

Índice139. Um belíssimo romance de formação. Valia a pena contar a sua vida! 

Propus à RAI realizar um filme. O orçamento era baixíssimo, mas havia um jovem 

produtor aspirante que aceitou o desafio. O livro de Sabatier me permitiu superar a 

maior parte das Fontes Franciscanas na época ainda esparsas (agora estão 

reunidas em um grosso volume140) e principalmente para contar a história com a 

máxima liberdade. Francisco me parecia um jovem fantástico e tão moderno para 

ser “ultrapassado”. E descobri que o primeiro a compreender o grande valor tinha 

sido Dante (canto 11º. do Paraíso) grande político, mas sobretudo grande poeta civil. 

Confiei nele. 

 

                                                           
138 N.T.: Liliana está citando o XI Canto, da terceira parte, Paraíso, do poema A Divina Comédia, 
escrito por Dante Alighieri e publicado em 1472.  
139N. T.: O Índice de Livros Proibidos (Index Librorum Prohibitorum) foi uma lista de publicações 
proibidas pela Igreja Católica elaborada inicialmente no Concílio de Trento (1545-1563) e abolido 
somente em 1966, sendo atualizada constantemente até 1948. (OLIVEIRA, 2013). 
140N. T.: Atualmente as principais fontes franciscanas, entre elas escritos atribuídos a Francisco de 
Assis e também sobre sua vida, são reunidas e publicadas em conjunto, como por exemplo a obra da 
Editora Vozes, Escritos e biografias de São Francisco de Assis: Crônicas e testemunhos do primeiro 
século franciscano. 
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M. C. – A estrutura do filme remete a recordações de irmãos franciscanos e de Clara 

sobre São Francisco de Assis, recurso similar ao utilizado na Legenda dos Três 

Companheiros. Especificamente sobre o filme Francesco (1989), quais fontes 

franciscanas foram utilizadas? 

L. C.: A Legenda dos Três Companheiros foi um texto base para o filme. É também 

a história deles. Os verdadeiros loucos sábios. Imitaram Francisco que imitava 

Jesus, e nisso há uma carga de ternura amistosa belíssima.  O testemunho deles se 

torna o estudo mais profundo sobre o sentido da experiência de Francisco e de sua 

primeira comunidade. No primeiro Francisco, Clara está pouco presente. Nos 

estudos posteriores que fiz para o segundo Francisco me aproximei muito de Clara 

lendo os seus textos (cartas) e pensando nela naquele momento da História na 

Itália, da religião, de Assis, de como se vivia e como as pessoas pensavam. 

Dediquei a ela muito mais espaço e também os historiadores a partir dos anos 

setenta aprofundaram os estudos sobre seu personagem. Ela permaneceu em 

contato com os primeiros irmãos franciscanos que tinham se dispersado porque 

aborreciam os "doutores" que moravam em conventos e nem sempre VIVIAM o 

Evangelho. Não conseguiam ser os ÚLTIMOS como queria Francisco. 

 

M. C. – Que Francisco a sra. queria mostrar no filme Francesco (1989)? Qual era a 

intenção da sra. quando realizou a obra? 

M. C. – Em sua opinião, quais as convergências e divergências entre dois tipos de 

representação da vida de São Francisco de Assis: o seu filme Francesco (1989) e as 

fontes medievais escritas por frades franciscanos? 

L. C.: Decidi fazer um segundo filme sobre Francisco porque havia muito a 

desenvolver. Em geral eu faço filmes como consequência de um desejo de indagar, 

de aprofundar. E eu achei que durante os anos entre o primeiro filme141 e o segundo 

(em 1989) haviam saído muitos estudos sobre Francisco por parte de importantes 

medievalistas de toda parte. Ia se compreendendo o sentido o valor da sua 

experiência. Ao considerarmos Francisco um intelectual (e era!) diria que ele 

antecipou em séculos a visão e a necessidade de um progresso humano e social 

que talvez apenas os enciclopedistas franceses do século XVIII tenham 

empreendido como laicos. No percurso também compreendi a importância de 

                                                           
141 Está se referindo a Francesco di Assisi, de 1966. 



142 

 

aprofundar o personagem de Cristo. Com o belo filme de Pasolini eu tinha 

descoberto sua humanidade, mas precisava contar a beleza da fraternidade que 

surge das palavras do Evangelho e que afetou tanto Francisco que ele queria entrar 

em quase na sua carne para transformar-se em "Irmão" digamos em igual 

substância, tentando agarrar com essa palavra densa o verdadeiro sentido da 

Criação. O caminhar de Francisco se torna teologia pura como a água e o ar. 

Inventa o Presépio, teologia exemplificada para o povo, porque o Povo são pessoas 

que têm o direito de compreender e sentir que são filhos de Deus. Você pode não 

acreditar nisso, mas também pode acreditar, agora com clareza. E com Francisco 

nasce também o respeito pelas pessoas comuns que o clero com frequência 

negligenciava compreender. Dante o tinha compreendido, mas quantos foram 

verificar? De fato é quase necessário chegar aos dias de hoje para compreender 

plenamente a importância de Francisco não apenas para a Igreja, mas para todos. 

Mesmo para aqueles que não são cristãos.  

 

M. C. – Em uma cena do filme, um dos irmãos questiona sobre a permanência de 

uma lembrança no relato que estão escrevendo (cena no prostíbulo - 8:23). Como a 

sra. entende as discussões quanto às relações entre memória e história, ou seja o 

que consta ou não dos documentos que chegam até nós? 

L. C.: A memória exata somente pode ter alguém que estava presente. Algumas 

coisas são deduzidas baseando-se nas chamadas Fontes. De resto os meus filmes 

sobre Francisco não são dos Peritos, mas são romances cinematográficos e não são 

certamente "documentos" irrefutáveis. Digo às vezes que tenho a sensação de me 

mover em um campo feito de muitas certezas, às vezes menos e devo fazer 

deduções sobre os dados que tenho. Eis porque fiz um terceiro filme sobre 

Francisco (produzido pela RAI Alemanha e Polônia). Eu tinha encontrado textos de 

historiadores medievalistas recentes que iluminavam vários momentos da sua vida 

que no passado ficavam na sombra ou apresentavam imprecisões, como os fatos a 

respeito da presença de Francisco na Sexta Cruzada, o seu comportamento, o 

sentido da viagem, aquilo que fez, o que aconteceu. E assim no terceiro Francisco 

contei esse episódio que no passado era atribuído apenas à Legenda. E aprofundei 

o personagem grande e moderníssimo de Clara. Têm surgido testemunhos jamais 

revelados que encontrei nos mais recentes estudos dos medievalistas. Clara e as 

primeiras irmãs trabalhavam, atividades humildes, e dividiam com os pobres os seus 
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ganhos. Por outro lado, como poderia Clara viver na clausura protegida do perigo? 

Tinha fugido de casa, na verdade de um palácio, onde era protegida e mimada, 

poderia aceitar permanecer trancada, protegida por ferrolhos e mantida por 

rendimentos do convento. Morto Francisco ela o faz por obediência, mas pede com 

insistência ao Papa o "Direito à pobreza" que obtém finalmente quase às portas da 

morte. Clara crê na visão que Francisco tem da Criação, crê nisso sabendo que é 

pura beleza e o é a tal ponto que merece viver apenas para isso. E quando 

Francisco tem momentos de descrença é ela que o encoraja. São apenas duas 

vidas as deles, mas quanto conseguiram compreender e predizer que tantos 

estudiosos não conseguiram. 

 

M. C. – Como foi a escolha de Mickey Rourke como interprete de Francisco? Qual a 

importância para o filme de ter um astro hollywoodiano como protagonista? Este fato 

influenciou de algum modo o direcionamento da sua ideia original sobre o que 

mostrar no filme? 

L. C.: Vi o ator no papel de um polical no qual estava excelente. Decidi que tinha de 

ser ele mesmo a fazer aquele papel. Não existem sempre razões claras e 

expressáveisquando se escolhem atores para papéis particulares. Um conjunto de 

razões e sentimentos vem e é necessário defendê-las. Aconteceu comigo a mesma 

coisa com o primeiro Francisco interpretado por Lou Castel.O fato de que fosse 

famoso para o produtor eraum lado positivo, mas significava também pagar-lhe 

mais. Agradou muito porque tornava forte e importante a sua escolhade vida. Mickey 

Rourke é um ser humano maravilhoso além de um grande ator. A imprensa nem 

sempre o apoiou. Incomodava o fato que para relaxar ele amasse boxear, mas se 

ignorava que tinha sido um estudante muito apreciado no Actors Studio142 de Nova 

Iorque. Nunca conseguiria ser o Francisco que foi capaz de expressar no filme se 

não tivesse em si, mesmo não sabendo, um pouco da beleza de Francisco. Nem 

mesmo Lou Castel do primeiro Francisco teria conseguido se não tivesse dentro de 

dele aquilo que tinha também Mickey: um instintivo desejo de amar as pessoas, uma 

instintiva pena por aqueles que sofrem, uma necessidade de amor para poder 

compartilhar, uma visão dos dias com tempos e cores diferentes das usuais.Pessoas 

                                                           
142 N. T.: O Actors Studio é considerado uma das mais importantes escolas de atuação americana.  
Foi fundado em 1947 por Elia Kazan, Cheryl Crawford e Robert Lewis com o intuito de ser um local 
para atores profissionais explorarem e melhorarem seu ofício em um ambiente de laboratório com 
outros profissionais. (MANOLIKAKIS, 2017). 
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magnifícas que teriam agradado ao rapaz de Nazaré quando ele estava à procura de 

amigos. 

 

M. C. – Em algumas publicações, a sra. é indicada como uma cineasta comunista. 

Como filmes sobre São Francisco se encaixariam na filmografia de uma cineasta 

comunista? 

L. C.: Depende dos sentimentos ou da cultura de quem olhaos filmes. É preciso 

recordar que Francisco por quase seis séculos foi bastante ignorado pela Igreja. 

Muito revolucionário. Além de tudo a idéia de "Fraternidade" dogênero humanoestá 

inserida no programa da Revolução Francesa juntocom a liberdade e a igualdade. E 

com aquelarevolução que transformou a França em uma país fortemente ateu, o 

clero católico sofreu ataques, inclusive violência. A idéia de Fraternidade foi trazida 

em uma larga perspectiva apenas por coincidênciapelo Papa Francisco e não é uma 

idéia pessoal, mas ele simplesmente e com determinação a torna clara a partir do 

Evangelho, da sombra à luz. Parece que este Papa tem inimigos dentro da 

hierarquia e fora; não é de estranhar. Também Francisco de Assis teve muito cedo 

que debater com grande partede seus seguidores. Não haviam compreendido a 

grande novidade de seu testemunho. De fato o Evangelho nos tempos de Francisco 

não se lia diretamente, exceto o clero que narrava com interpretações capciosas 

como se soube de fato nos séculos futuros. Papa Francisco por certo não escolheu 

um nome fácil, mas claramente quis sinalizar a necessidade urgente de uma 

profunda renovação da Igreja. O Alter Christus143, como Francisco foi chamado por 

aqueles que o amavam, teve de fato muitos inimigos mesmo dentro da Ordem 

Franciscana. A aventura de Francisco de Assis foi uma grande aventura de coragem 

diante da qualmuitas aventuras humanas empalidecem. Meu primeiro filme em 1966 

em preto e branco com o rosto humano de Lou Castel aparece como um filme de 

Marte sobre um marciano. Sempre me disseram que o filme circulou em 16 mm na 

América do Sul nos anos Setenta. É compreensível. 

 

M. C. – Alguns estudos sugerem que suas obras humanizam São Francisco de 

Assis. Como a sra. percebe este entendimento? 

                                                           
143 N. T.: Outro Cristo. 
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L. C.: Por que Francisco não deveria ser um santo humaníssimo? Melhor é o Santo 

mais humano que já existiu. A sua oração em verdade foi um presente de si por 

completo, de seu corpo de sua alma, de seus desejos sobre o altar da Fraternidade. 

Apostou tudo naquela convicção. O díscipulo que o compreendeu de forma plenafoi 

Clara e alguns dos primeiros seguidores. Para eles foi a descoberta de uma 

realidade das coisas do mundo diferente daquelaque tinham, uma realidade de pura 

beleza que não imaginavam antes, uma realidade na qual cada criatura tinha 

significado e valor e necessidade de existir para que a harmonia e a beleza fossem 

possíveis e tivessem sentido. Se pensarmos em nossas vidas quantas vezes temos 

a sensação do caos de ausência de valores que alimentam violência, injustiças e 

desamor pela vida propriamente. Sem amor pela vida não pode haver nenhuma 

justiça, tudo está perdido na desordem da violência. A vida é alguma coisagrande e 

a sua porta é a verdade. Fora existeo caos. Quem odeia, quem mata, quem não 

ama está no caos. Existem eras históricas: Pré-história, Idade Romana, Medieval, 

Renascentista etc. em um caminho de progresso? Em parte sim. Existe O Evangelho 

que num certo tempo indicou um caminho, caminho de justiça e de fraternidade, 

Francisco encarnou esse progresso: fraternidade! Uma comunicação necessária, 

urgente, mas existem Nações que não a receberam. E aqueles que o receberam 

entenderam, escutaram? Contudo o sentido da vida é aquele, somente aquele e 

quando se invoca a Paz, sempre tão desejada, é preciso na verdade recordar que 

aquela “comunicação” é a única via possível para a Vida. 

 

M. C. – As hagiografias eram textos religiosos que buscavam engrandecer uma 

figura e seu culto. A sra. considera que seus filmes sobre São Francisco podem ser 

considerados como hagiografias modernas? 

L. C.: A hagiografia sobre Francisco foi por muito tempo superficial e penosa. 

Assinalo o dano cultural disso para todos também para a Igreja em seu conjunto. 

Gerou um atraso cultural, portanto também social enorme. Francisco cresceu com 

um pai comerciante e prático e, portanto, da categoria social mais emancipada (que 

é a origem dos grandes banqueiros italianos, os únicos "globais" que investem cedo 

na arte dos retratos, etc.). De qualquer modo o rapaz encontra um Evangelho 

obviamente em latim (mas que ele estudou um pouco) e como é inteligente 

consegue compreender o enorme significado do texto. Posso dizer que para ele é 

um texto "revolucionário" como nós hoje entendemos lendo um programa de vida 
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novo. Naquele tempo, o texto direto e simples do Evangelho não chegava às 

pessoas. Na sua época e por séculos ainda no futuro ninguém sabia ler e escrever 

(exceto clérigos e, sobretudo, as classes mais poderosas e, entre os principais, os 

mercadores e banqueiros). Nas Igrejas na Missa recebiam palavras do Evangelho 

em latim, língua que ninguém falava mais, salvo os clérigos ou nas Academias e 

universidades. A hagiografia era então verbal e, portanto, nem sempre dava conta 

da exatidão. Uma hagiografia séria é a biografia de Francisco de Paul Sabatier de 

1896 (um professor medievalista protestante que ensinava na Suíça) e que foi 

imediatamente incluída no Índice. E foi esse texto que me afetou, que li por acaso 

(encontrado em uma banca) e que foi o texto de trabalho do meu primeiro filme 

"Francesco d’Assisi" em 1965 e que teve dificuldade para ser transmitido pela RAI 

que o tinha financiado graças a alguns funcionários católicos extremamente 

poderosos. Usei também e, sobretudo, textos como “A Legenda dos Três 

Companheiros” (que escapou da censura) e outros testemunhos da época de 

Francisco. Descobri (quando procurava ler como Francisco era visto no passado e 

no presente) que no curso dos anos foram escritas dezenas de biografias sobre 

Francisco nascidas de inspirações poéticas e que são como aberturas de alegria por 

ter descoberto um homem semelhante, sobretudo, como um cantor da Natureza. Foi 

percebido, portanto, mais como “lenda” que como “experimento” de vida de 'frater' de 

Jesus. Somente recentemente Francisco é também visto por admiradores não-

crentes como um intelectual antes do termo ter sido inventado, que teve a coragem 

de responder com a própria vida a uma interpretação do Evangelho de autêntica 

identificação com a mensagem que manifesta. Único nisso. Nisso está sua “marca” 

particular e dificilmente igualável. As considerações que faço valem também para 

Clara. Clara e Francisco são pessoas que pelo seu estado de espírito são de algum 

modo mais semelhantes aos jovens do meu tempo do que a seus contemporâneos. 

De resto fiz o primeiro filme em 1965-1966 quando havia no horizonte o ar de 

sessenta e oito um momento de rara abertura mental, um vento que passou sobre o 

Ocidente muito veloz e que valeria a pena aprofundar, porque a abertura mental que 

provocou em tantos fez dar passos para diante na visão de uma sociedade mais 

fraterna. O Evangelho é mensagem, assim o compreendiam Francisco e Clara. O 

compreendiam “ao pé da letra”; alternativamente que outra mensagem seria? 
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APÊNDICE 8–ENTREVISTA COM LILIANA CAVANI - ORIGINAL  
 

Entrevista concedida, em 28/04/2017, pela diretora de cinema e televisão Liliana 

Cavani (na entrevista L. C.) a Marcelo Costa (M. C.), para o Trabalho de Conclusão 

de Curso em História – Memória e Imagem, na Universidade Federal do Paraná 

 

Caro Marcelo, scusami tanto per il ritardo di questa risposta.  Buon lavoro e fammi 

sapere che cosa ne farai delle mi riposte,come sarà andata con il tuo studio.  Buon 

lavoro, Liliana 

INTERVISTA su FRANCESCO di Liliana Cavani per Marcelo Costa 

1° E’ stato per me un viaggio di approfondimento. La storia di Francesco sembra 

scorra su un percorso semplice  ma in realtà non è così. Ha avuto intuizioni 

fantastiche che pochi possono vantare. Ho pensato subito che lui fosse entrato in 

possesso di un Vangelo che ai suoi tempi non solo era raro possedere ma era anche 

in latino. Siamo in un’epoca nella quale l’istruzione è riservata a pochissimi. In 

qualche modo riuscì a leggere il prezioso libro. Del resto fino a pochi anni fa le 

Messe erano in latino e la maggior parte dei fedeli non sapeva neanche quello che i 

preti dicevano durante la Messa e per di più voltavano le spalle ai fedeli. Secoli di riti 

nei quali la maggioranza assoluta delle persone ovunque seguiva riti cristiani senza 

mai comprendere una parola anche rispondendo secondo la liturgia  con  formule 

biascicate in latino  incomprensibili. Questo aspetto l’ho chiarito nel Terzo Francesco. 

Francesco studia latino forse proprio da Elìa da Cortona il quale  dava lezioni quando 

non stava più a Bologna dove aveva studiato all’Università. Nel terzo Francesco 

chiarisco che Francesco traduce il vangelo contemporaneamente al viverlo, al 

testimoniarlo e per quello ama considerarsi “ fratello minore” di Gesù Cristo. La sua è 

una TRADUZIOINE vivente perché lo testimonia con la sua vita. Altrimenti come 

avrebbe potuto dirsi fratello minore di tale fratello ? Diventa una traduzione vivente e 

testimoniata unica predica possibile tra folle di analfabeti. Diventa un Vangelo 

VIVENTE perché lo vive lo racconta lo testimonia. Per questo lo considero il 

Messaggero più popolare e potente che mai ci sia stato. Gli amici che vollero 

seguirlo ci provavano a copiarlo, a tradurre  con la vita le parole del Vangelo,parola 

evangelica vivente. E questo è di una modernità sconcertante. Troppo 

moderno,troppo emancipato. Penso che a capirlo veramente sia stato soltanto Dante 

Alighieri (cfr.Canto XI° del Paradiso). 
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2° Ho messo da parte l’agiografia su Francesco da subito. Ho affrontato Francesco 

soltanto per caso. Lavoravo per la RAI ero una libera documentarista; avrei dovuto 

fare una trasmissione breve su Francesco in occasione della festa del Santo del 4 

ottobre. Ero una ragazza che dopo la laurea in Lettere Antiche e dopo il biennio a 

Roma del Centro Sperimentale di Cinema avendo vinto un raro concorso  della RAI 

lavoravo a documentari. Non  accettai di fare una trasmissione tanto per ricordare un 

Santo del quale sapevo pochissimo  ( allora non era popolare come ora) anche per la 

mia educazione totalmente laica. Però ebbi la curiosità di leggere una sua biografia 

bellissima che è tuttora insuperabile, quella di Paolo Sabatier  prof.di Medievistica in 

una università svizzera e protestante , pubblicata e nel 1896 ( !) e subito messa 

all’Indice. Un romanzo di formazione bellissimo. Valeva la pena di raccontare la sua 

vita! Proposi alla Rai di realizzare un film. Il budget era bassissimo ma c’era un 

giovane aspirante produttore che accettò la sfida. Il libro di Sabatier mi permise di 

superare la maggior parte delle Fonti Francescane allora ancora sparse  (ora sono 

raccolte in un grosso volume) e soprattutto di raccontarlo con la massima libertà. 

Francesco mi parve un giovane fantastico e così moderno da essere “ inattuale”. E 

scoprii che il primo a capirne il grande valore era stato Dante  ( canto 11° del 

Paradiso) grande politico ma soprattutto grande  poeta civile. Mi fidai di lui. 

3° La leggenda dei Tre  compagni è stato un testo base  per il film. E’ anche la loro 

storia. I veri folli saggi. Imitarono Francesco che imitava Gesù, e in questo c’è un 

carico di tenerezza amicale bellissimo. La loro testimonianza diventa il saggio più 

profondo sul senso dell’esperienza di Francesco e della sua prima Comunità. Nel 

primo Francesco Chiara è poco presente. Negli studi successivi che feci per il 

Secondo Francesco mi avvicinai molto a Chiara leggendo i suoi testi ( lettere) e 

pensandola in quel momento della Storia in Italia ,della religione, di Assisi, della 

gente come viveva e ragionava. Le dedicai molto più spazio e anche gli storici a 

partire dagli anni Settanta ne approfondirono il personaggio. Lei restò in contatto con 

i primi fratelli Francescani che si erano dispersi perché infastidivano i “dotti” che 

abitavano conventi e non sempre VIVEVANO il Vangelo. Non riuscivano ad essere 

gli ULTIMI come voleva Francesco. 

4°  5°   Decisi di fare un secondo film su Francesco perché c’era troppo da 

approfondire. Io ho fatto in genere dei film come conseguenza del desiderio di 

indagare di approfondire. E trovai che durante gli anni dal primo film al secondo ( nel 

1989) erano usciti molti studi su Francesco da parte di medievisti importanti di ogni 
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parte . Si andava comprendendo il senso il valore della sua esperienza.  Se 

consideriamo Francesco un intellettuale ( e lo era !) viene da dire che ha anticipato di 

secoli la visione e la necessità di un progresso umano e sociale che forse soltanto gli 

Enciclopedisti del Diciottesimo secolo in Francia hanno intrappreso da laici.  Nel 

percorso ho anche compreso l’importanza di approfondire Cristo personaggio. Con il 

bel film di Pasolini avevo scoperto la sua umanità ma andava raccontata la bellezza 

della fraternitas che viene fuori dalle parole del Vangelo e che colpì tanto Francesco 

che volle  entrare quasi nella sua carne per  trasformarsi in  “Fratello” come dire in 

uguale sostanza, come a tentare di afferrare con questa parola densa il vero senso 

del Creato. Il camminare di Francesco diventa teologia pura come l’acqua e l’aria 

.Inventa il Presepe, teologia esemplificata per la gente perché la Gente sono persone 

che hanno il diritto di capire e sentire che sono figli di Dio. Puoi non crederci, ma puoi 

crederci, ma allora con chiarezza. E con Francesco nasce anche il rispetto per la 

gente comune che il Clero spesso trascurava di capire. Lo aveva capito Dante ma in 

quanti andavano a controllare? Sta di fatto che occorre quasi arrivare ai giorni nostri 

per capire a fondo l’importanza di Francesco non solo per la Chiesa ma per tutti. 

Anche per chi non è cristiano. 

6° la memoria esatta può averla soltanto qualcuno che era presente. Alcune cose si 

deducono basandosi sulle così dette Fonti. Del resto i miei film su Francesco non 

sono dei Saggi ma sono romanzi cinematografici e non sono certamente dei 

“documenti” inconfutabili. Raccontando a volte ho la sensazione di muovermi in un 

campo fatto di molte esattezze a volte meno e devo fare delle deduzioni sui dati che 

ho. Ecco perché ho fatto un terzo film su Francesco ( prodotto da Rai  Germania e 

Polonia) . Avevo trovato testi di storici medievisti recenti che facevano luce su 

momenti vari della sua vita che in passato restavano in ombra o raccontavano 

inesattezze come i fatti che riguardano la presenza di Francesco alla  Sesta 

Crociata, il suo comportamento,il senso del viaggio, quello che fece, che cosa era 

accaduto. E così nel Terzo Francesco ho raccontato questo episodio che in passato 

era affidato soltanto alla Leggenda. Ed ho approfondito il personaggio grande 

modernissimo di Chiara. Sono emerse testimonianze mai messe in luce prima che ho 

trovato nei più recenti studi di medievisti. Chiara e le prime sorelle 

lavoravano,impegni umili,e dividevano coi poveri loro guadagni. D'altronde come 

poteva Chiara vivere in clausura protetta dal pericolo. Era fuggita da casa ,anzi dal 

palazzo,dove era protetta e viziata, poteva accettare di stare rinchiusa protetta dai 
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catenacci e mantenuta da rendite conventuali. Morto Francesco lo fa per ubbidienza 

ma chiede con insistenza al Papa il “Diritto alla povertà” che ottiene finalmente ma 

quasi in punto di morte. Chiara crede alla visione che Francesco ha della Creazione, 

ci crede sapendo che è pura bellezza e lo è al punto tale che merita di vivere solo 

per questo. E quando Francesco ha momenti di sfiducia è lei a incoraggiarlo. Sono 

solo due vite le loro ma quanto sono riusciti a capire e predire che tanti studiosi non 

riuscirono. 

7° Vidi l’attore in un ruolo di poliziotto dove era bravissimo. Decisi che doveva essere 

proprio lui a coprire quel ruolo. Non ci sono sempre ragioni chiarissime ed esprimibili 

quando si scelgono attori per ruoli particolari. Un insieme di ragioni e sensazioni 

arrivano ed occorre difenderle. Mi accadde la stessa cosa con il primo Francesco 

recitato da Lou Castel.  Il fatto che fosse famoso per il produttore era un lato positivo 

ma voleva anche dire pagarlo di più. Piacque moltissimo perché rendeva forte e 

importante la sua scelta di vita. Michey  Rourke è un essere umano meraviglioso 

oltre  che un grande attore. La stampa non sempre lo ha sostenuto. Dava fastidio 

che per sport distensivo amasse fare boxe, ma si ignorava che era stato uno 

studente molto apprezzato all’Actor’s Studio di New York. Non avrebbe mai potuto 

essere il Francesco che è riuscito ad esprimere nel film se non avesse avuto in sé 

stesso a sua insaputa un poco della bellezza di Francesco. Neanche Lou Castel del 

primo Francesco ci sarebbe riuscito se non ci fosse stato dentro di lui quello che 

aveva anche Michey : un istintivo desiderio di amare la gente, una istintiva pena per 

chi soffre,un bisogno d’amore da poter condividere,una visione dei giorni dentro a 

tempi e colori diversi dai soliti. Persone magnifiche che sarebbero piaciute al ragazzo 

di Nazareth quando andava in cerca di amici. 

8° Dipende dai sentimenti o dalla cultura di chi guarda i film. Occorre ricordare che 

Francesco per quasi sei secoli fu abbastanza ignorato dalla Chiesa. Troppo 

rivoluzionario. Oltretutto l’idea della “Fraternitas” del genere umano viene inserita nel 

programma della Rivoluzione Francese insieme a Libertà e Uguaglianza. E con 

quella  Rivoluzione che trasformò la Francia in un Paese fortemente ateo  il clero 

cattolico subì  attacchi anche violenti. L’Idea di Fraternitas è stata portata in ampia 

luce soltanto guarda caso da Papa Francesco e non è una idea sua personale ma 

egli semplicemente e con determinazione  la porta in luce dal Vangelo, dall’ombra 

alla luce. Pare che questo Papa abbia dei nemici dentro le gerarchie e fuori; la cosa  

non deve stupire. Anche  Francesco d’Assisi dovette prestissimo dibattere con gran 



151 

 

parte dei suoi seguaci. Non avevano compreso la grande novità della sua 

testimonianza. Di fatto il  Vangelo ai tempi di Francesco non lo leggeva direttamente 

nessuno eccetto il clero che lo narrava  con capziose interpretazioni come avvenne 

di fatto nei secoli a venire. Papa Francesco non ha certo scelto un nome facile ma 

chiaramente ha voluto segnalare la necessità urgente di un profondo rinnovamento 

della Chiesa. L’Alter Christus come venne chiamato Francesco da chi lo amava ebbe 

infatti molti nemici anche dentro agli Ordini Francescani. L’avventura di Francesco 

d’Assisi è stata una grande avventura di coraggio di fronte alla quale molte avventure 

umane sbiadiscono. Il mio primo film in bianco e nero del 1966 con l’umano viso di 

Lou Castel apparve come un film marziano su un marziano. Mi hanno sempre detto 

che la pellicola circolò in 16 mm anche in Sud America negli anni Settanta. E’ 

comprensibile.  

9° Perché non dovrebbe essere un santo umanissimo Francesco? Forse anzi è il 

Santo più umano mai esistito. La sua preghiera infatti  è stato il dono di sè in toto, del 

suo corpo della sua anima dei suoi desideri sull’altare della Fraternitas. Ha 

scommesso tutto su quella convinzione. Il discepolo che lo comprese fino in fondo fu 

Chiara e lo furono alcuni dei primi seguaci. Per loro fu la scoperta di una realtà delle 

cose del mondo diversa da quella che avevano, una realtà di pura bellezza che non 

immaginavano prima,una realtà nella quale ogni creatura aveva senso e valore e 

necessità di esserci perché l’armonia e la bellezza fosse possibile e avesse senso. 

Se pensiamo alle nostre vite quante volte abbiamo la sensazione del caos di 

disvalori che alimenta violenza e ingiustizie e disamore per la vita stessa. Senza 

amore per la vita non può esserci alcuna giustizia, tutto è perduto nel disordine della 

violenza.  La vita è qualcosa di grande e la sua porta  è la verità. Fuori c’è il caos. 

Chi odia chi uccide chi non ama è nel caos. Ci sono ere storiche : Preistoria, Età 

Romana, Medioevo, Rinascimento ecc.. in un percorso di Progresso? In parte sì. C’è 

il Vangelo che ad un certo punto ha indicato una via, via di giustizia e di fraternità, 

Francesco ha incarnato questo progresso : fraternitas! Una comunicazione 

necessaria ,urgente, ma ci sono Nazioni che non l’hanno ricevuto. E quelle che 

l’hanno ricevuto lo hanno capito ,ascoltato? Eppure il senso della vita è quello,solo 

quello e quando si invoca la Pace,tanto desiderata sempre, occorre davvero 

ricordare che quella “comunicazione”  è la sola via possibile per la Vita. 

10°    L’agiografia su Francesco è stata per troppo tempo superficiale e penosa. Ne 

segnalo il danno culturale per tutti cioè anche per la Chiesa nel suo insieme. Ha 
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procurato un ritardo culturale quindi anche sociale enorme.  Francesco cresciuto con 

un padre commerciante e concreto e pertanto della  categoria sociale più emancipata  

(che è all’origine dei grandi banchieri italiani, i soli “internazionali” che investono 

presto nell’arte dei ritratti ecc..). In qualche modo il ragazzo entra in possesso di un 

Vangelo ovviamente in latino ( ma lui un poco ha studiato) e poiché è  intelligente 

riesce a capire l’enorme significato del testo. Posso dire che per lui è un testo 

“rivoluzionario” come noi oggi intendiamo leggendo un programma di vita nuovo. 

Allora alla “gente” comune non arrivava il testo diretto e semplice del Vangelo. 

All’epoca sua e per secoli ancora a venire nessuno sapeva leggere e scrivere ( 

eccetto gli ecclesiastici e soprattutto le classi più potenti e tra i primi i commercianti e 

i banchieri. Nelle Chiese alla  Messa ricevevano parole del Vangelo in latino lingua 

che non parlava più nessuno salvo i chierici o nelle Accademie e Università. 

L’agiografia era dunque verbale e pertanto non sempre teneva conto dell’esattezza. 

Un’agiografia seria è la biografia di   Francesco di Paul Sabatier  del1896  ( un 

professore medievista protestante che insegna in Svizzera) e che subito viene 

messa all’Indice. Ed è  questo testo che mi ha colpito, che ho letto per caso ( trovato 

su una bancarella) e che è stato il testo del lavoro del mio primo film  “  Francesco 

d’Assisi” del 1965 e che ebbe qualche problema ad essere trasmesso dalla RAI che 

lo aveva finanziato grazie ad alcuni funzionari cattolici decisamente emancipati. Mi 

sono servita anche di testi soprattutto “La leggenda dei tre compagni” ( sfuggito alle 

censure ) e ad altre testimonianze  dell’epoca di Francesco. Ho scoperto ( quando 

cercavo di leggere come era visto Francesco nel passato e nel presente) che nel 

corso degli anni sono state scritte decine di biografie su Francesco nate da 

aspirazioni poetiche e che sono come degli sfoghi di esultanza per avere scoperto un 

simile uomo visto soprattutto come un cantore della  Natura. E’ stato percepito quindi 

piuttosto come “leggenda” che come “ esperimento” di vita  da  “ frater “ di Gesù . 

Soltanto di recente Francesco è anche visto soprattutto da estimatori non credenti 

come una di intellettuale ante litteram che ha avuto il coraggio di affrontare con la 

propria vita una interpretazione del Vangelo di autentica  identificazione col 

messaggio che esprime. Unico in questo. In questo il suo “segno” particolare e 

difficilmente eguagliabile. Le considerazioni che faccio valgono anche per Chiara. 

Chiara e Francesco sono persone che per disposizione mentale sono in qualche 

maniera  più simili ai giovani del mio tempo che ai loro contemporanei. Del resto io 

ho fatto il primo  film nel 1965-66 quando c’era all’orizzonte l’aria del Sessantotto un 
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momento di rara apertura mentale, un vento che passo sull’Occidente  troppo veloce 

e che varrebbe la pena di approfondire perché l’apertura mentale che provocò in tanti  

fece fare passi avanti nella visione di una società più fraterna. Il Vangelo è 

Messaggio ,così lo  intesero Francesco e Chiara. L o intesero “alla lettera” ; altrimenti 

che messaggio sarebbe?   
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APÊNDICE 9: Francesco  – ANÁLISE FÍLMICA  

Nr Sequência  
 

Início  Fim Descrição do s plano s e informações da sequência 144 Presente 
nas 

hagiografias  
(LTC ou  
1C)145 

1 Créditos 00:00:00 00:02:00 Começa com uma tela preta, uma música instrumental que vai 
crescendo, e os nomes da equipe e do filme são escritos em letras 
brancas. O primeiro que surge é o nome do autor principal: 
“MICKEY ROURKE in”. As passagens entre os nomes são feitas 
com efeito fade-in/fade out. O nome do filme aparece em segundo 
lugar, seguido da indicação (fade-in) que o filme é de Liliana 
Cavani. 
Em seguida, no mesmo sistema (fade-in/fade-out) são 
apresentados os nomes de outros atores do elenco e da equipe 
principal da produção. Termina com a indicação da responsável 
pela direção. 

- 

  

                                                           
144Legenda para planos: Plano Geral (PG) – com ângulo visual bem aberto, relevando o cenário e a figura humana ocupa espaço reduzido; Plano de 
Conjunto (PC) – ângulo visual aberto, mostra cenário e os personagens; Plano Médio (PM) – personagem enquadrado por inteiro, com espaço acima e 
abaixo (ar e chão); Plano Americano (PA) – figura humana enquadrada do joelho para cima; Meio Primeiro Plano (MPP) – figura humana enquadrada da 
cintura para cima; Primeiro Plano (PP) – figura humana enquadrada do peito para cima; Primeiríssimo Plano (PPP) – figura humana enquadrada dos ombros 
para cima; Plano Detalhe (PD) – enquadra parte do rosto ou do corpo; (PS) Plano sequência – plano longo e articulado para representar o equivalente a uma 
sequencia. Fonte: www.primeirofilme.com.br e AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Plano-sequencia. Dicionário-teórico e crítico de cinema. Campinas, SP: 
2003, p. 231-232.  
145A indicação é quanto a informações nas hagiografias que estejam condizentes com as cenas, não obrigatoriamente a cena exatamente apresentada no 
filme de Liliana Cavani. Estamos considerando aqui convergências e divergências entre as fontes utilizadas (filme e hagiografias). Consideramos a ordem em 
que aparece no filme. 
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Nr Sequência  Início  Fim Descrição do s plano s LTC ou 1C 
2 Clara recebe 

o corpo de 
Francisco em 
São Damião 

00:02:00 00:03:42 (PC): Indicação que estamos em Assis, em 1226; cena vai sendo 
iluminada, mostrando um chão de pedras e uma pessoa ajoelhada 
no canto do quadro; quatro pessoas entram no quadro carregando 
um corpo; depositam o corpo no chão, abrem a mortalha mostrando 
o corpo de um homem e se retiram. A câmera mostra ao fundo um 
crucifixo pintado em madeira, a pessoa que está ajoelhada levanta 
a cabeça e reconhecemos o rosto de uma mulher. 
(PPP) A mulher se levanta, vemos que é uma jovem, cabelos 
curtos, rosto sereno, seus olhos parecem chorosos. 
(PM) A cena enquadra a jovem de joelhos, o corpo no chão e o 
crucifixo ao fundo. Ainda de joelhos, ela se move até o corpo, pega 
sua mão, que está coberta com uma bandagem, abaixa-se trazendo 
a mão para si. 
(PS) A mulher se aproxima da mão, na qual podemos perceber 
machucado por baixo da bandagem, e a beija; olha para o corpo e 
sorri; seus olhos estão cheios de ternura; se deita de bruços, o rosto 
do homem morto fica em primeiro plano: machucado, envelhecido, 
barba rala, mas grisalha. 
(PM) Os corpos são enquadrados lado a lado, ela de bruços; vemos 
feridas nos pés do homem morto e uma mancha de sangue em sua 
roupa. 
 
Utiliza-se de uma iluminação naturalista, com uma paleta de poucas 
cores, em sua maioria, inclusive nos figurinos. Apesar de iniciar sem 
música, a partir de determinado ponto começa uma trilha 
instrumental baixa, singela, simples. 

LTC e 1C 

3 A formação 
do grupo 

00:03:43 00:04:37 (PG) Alto de uma montanha, cinco homens tentam montar uma 
barraca, som de vento e de aves de rapina; indicação que estamos 
“Alguns anos depois” da cena anterior. 
(PM) Dois frades conversam, discutindo se ela (sem indicar quem) 
virá ou não; um deles indica que é primo dela, que a conhece e que 

LTC 
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ela prometeu vir. 
(PM) Enquadra um terceiro frade, que prende a barraca, 
(PD) Detalhe de um grande rasgo na barraca. 
(PS) De dentro da barraca, pela abertura vê-se uma pessoa 
chegando, vestida como os demais presentes; reconhece-se a 
mulher da cena anterior que entra na barraca; ela se ajoelha no 
centro, com os demais a sua frente, ajoelhados e com as cabeças 
abaixadas; os frades se levantam. 
(PM) Os cinco frades, de frente para a mulher, olham para ela e 
sorriem. 
(PP) O rosto da mulher parece estar em uma moldura, com um leve 
sorriso nos lábios e um olhar doce, que parece repassar cada um 
dos frades à sua frente. 
 
Todos os personagens estão vestidos da mesma maneira, com um 
hábito marrom, roto e sujo. As cores são mais claras, a cena é 
diurna e iluminada. Os sons “naturais” do alto de uma montanha 
são valorizados durante a maior parte da cena. 

04 O primeiro 
encontro 

00:04:38 00:05:35 (PS) O homem cujo corpo foi mostrado no início, no momento jovem 
e bonito, entra em um ambiente, seguido por outro homem; 
caminha, para e olha para frente, como se visse algo ou alguém; 
(PC) Três pessoas, entre elas a mulher que apareceu na tenda, 
bem mais jovem (provavelmente com seus pais), olhando jóias que 
são mostradas por uma pessoa que está no canto do quadro (rosto 
aparece somente parcialmente); os olhos da menina olham para 
algo fora do quadro. 
(PPP) O rosto do jovem: foco nos olhos, como se os olhares se 
cruzassem, ele olha para o lado e volta a olhar. 
(PP) Os três (a família da jovem) com foco na jovem, que olha 
fixamente para frente. 
(PPP) Volta para o jovem, que sorri. 
(PPP) Volta para a jovem que também sorri, um sorriso franco; a 
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outra mulher se vira e a chama “Clara” e também olha para frente. 
(PD) O teto da tenda, rasgado. 
(PC) Clara sentada ao centro e com os cinco frades a sua volta, 
quatro deles trabalhando (consertando a barraca, roupas ou 
fazendo cestos) e um anotando. 
(PPP) Clara e seu primo ao fundo, que conserta um rasgo na tenda, 
falam sobre o jovem. 
 
Aqui se investe em uma paleta com mais cores e uma fotografia 
leve, com iluminação destacando os rostos. Os cortes são 
realizados para mostrar a troca de olhares entre os jovens. 

5 O jovem 
comerciante 

00:05:36 00:06:30 (PC) Os seis dentro da tenda, que falam sobre os planos do pai 
para o jovem. Um outro frade começa a contar sobre isso e diz que 
foi o notário do pai do jovem. 
(MPP) O pai e o notário em um comércio, com pessoas passando 
carregando sacos, conversando sobre o que foi comprado, a 
participação do filho e os gastos. Um empregado passa com um 
baú que o pai diz para levar para cima, pois é especial. 
(PC) O notário agachado conversando com alguém que está numa 
banheira sobre moda francesa (percebemos ser o jovem). O notário 
levanta. 
(PS) Detalhe do baú que o pai pediu para subir, com roupas e 
tecidos e a mão feminina que arruma os tecidos, a câmera sobe e 
enquadra uma mulher e o notário; ela abre uma caixa com 
biscoitos. 
 
As cores aqui são mais variadas, com o notário de vermelho e a 
mãe com azul. Os diálogos são principalmente voltados para 
mostrar como o jovem participava dos negócios do pai e tinha gosto 
refinado. 
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6 Família 00:06:31 00:07:49 (PC) O jovem está dentro da banheira e o pai, nu, entra junto; o 
jovem reclama; o jovem e o pai jogam água um no outro; a mãe 
entra na cena mostrando os tecidos que estariam no baú, o filho diz 
que comprou para ela e ela beija o filho na testa. 
(PC) O grupo está sentado à mesa, comendo, com o pai na ponta, 
ao fundo, e o filho em primeiro plano. 
(PD) Um gato sobre um balcão, perto dos pratos. 
(PPP) O jovem, em primeiro plano, com o notário ao fundo. 
(PPP) O pai, com o rosto do notário desfocado em primeiro plano. 
(PC) O jovem e o notário comendo à mesa, com uma janela ao 
fundo que mostra uma luz como se fosse o entardecer; ouve-se um 
assobio, o jovem levanta a cabeça. 
(PPP) O pai e o notário olham para o jovem. O pai com olhar 
desconfiado e com a testa franzida; movimento do jovem se 
levantando no canto do quadro. 
(PC) O jovem se levanta e sua mãe o chama (Francesco) e tenta o 
segurar; o pai pergunta se não vai terminar de comer. Francisco diz 
que esperam por ele e a mãe se levanta e arrasta o filho. 
(PS) Francisco, ainda na cozinha, e sua mãe entregando biscoitos 
para que ele coma; ele pega um pouco e sai correndo. 
(PPP) A mãe olha preocupada a saída do filho. 
 
Destaca-se na cena o uso de diversos ângulos de filmagem (frontal, 
lateral e de nuca), sempre em altura normal. Usa-se basicamente 
uma câmera fixa como se esta fosse o olho do observador.  
A cena foca no relacionamento do filho com os pais. É a primeira 
vez que é citado o nome do jovem: Francesco. 

LTC 

7 Festa juvenil, 
noite no 
bordel 

00:07:50 00:08:48 (PC) Francisco rodeado por mulheres, balançando algo que parece 
uma jóia; riem; Francisco e os amigos se divertem com as jovens; 
rolam em algo que parece uma cama. 
(PS) Francisco sentado ao lado de uma jovem dormindo e vestindo 
sua bota; ele se levanta, escuta-se um barulho que parece uma 
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moeda caindo numa tigela e a câmera o segue; ele passa por uma 
cama, outra jovem tenta segurá-lo; ele pega um cinto na cama, 
onde está o notário com outra mulher e sai. 
(PC) Na tenda, os seis enquadrados, um anotando, três deles 
trabalhando, Clara e outro atentos a tudo que se fala. O irmão que 
anota pergunta se deve escrever este tipo de coisa, ela olha para o 
irmão que anota e diz que escreva. Começam a falar sobre a 
guerra. 
 
A cena não possui diálogos basicamente, focando, no início, nas 
risadas e brincadeiras entre os casais. No retorno à tenda, tem 
diálogo sobre se aquilo deve ou não ser escrito. Destaca-se aqui o 
uso de diversos detalhes em vermelho nos figurinos e no cenário.  
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03 - O período de conversão.  
Nr Sequência  

 
Início  Fim Descrição do s plano s 

 
LTC ou  

1C 
8 O resultado 

da guerra 
00:08:49 00:09:57 (PG) Mostra soldados, pessoas jogando terra em uma vala, a 

câmera se movimenta. 
(PG) Uma vala com corpos de homens nus, e um grupo amarrado. 
A câmera se movimenta e mostra mais corpos. 
(PM) Mostra o primo de Clara, que está na tenda, com outro 
homem, carregando um corpo; (PA) caminham. 
(PG) Um movimento de câmera mostra os corpos na vala. 
(PG) Terra cai sobre um grupo de homens amarrados. 
(PP) Francisco caminha, está com outra pessoa carregando algo. 
(PC) Francisco e outro homem jogam um corpo na vala; caminham 
e outros corpos estão sendo jogados ao mesmo tempo; saem 
andando no fundo da vala. 
(PS) Francisco cai, se levanta e caminha entre outros homens que 
carregam corpos.  
 
Destaca-se na cena o conjunto de cenário, figurino, maquiagem e 
iluminação: os figurinos são sujos e rotos; os corpos nus lembram 
telas que representam o inferno, o cenário da vala no início é muito 
real, com os corpos nus e jogados uns sobre os outros e cobertos 
por terra. As cores são terrosas e os corpos e as pessoas vivas 
parecem se misturar com a terra. A iluminação tem uma espécie de 
névoa encobrindo a vala. 

LTC 

9 O pagamento 
do resgate 

00:09:58 00:10:29 (PP) A mãe com feição preocupada. 
(PS) O rosto do pai; o pai caminha, a câmera afasta e o notário 
aparece no quadro com a mãe ao fundo. 
(PPP) O notário, com olhar firme. 
(PC) Retorna para os três; o rosto da mãe ao fundo e no centro 
demonstra desespero. 
(PP) No notário, que questiona o pai de Francisco. 
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(PP) Na mãe, desesperada, que se levanta em direção ao pai e se 
levanta ficando o rosto dos dois em close. 
 
Os cortes rápidos e closes, bem como o diálogo, buscam evidenciar 
o desespero principalmente da mãe. 

10 Salvo da 
morte 

00:10:30 00:11:08 (PG) Um fosso, diversas pessoas em pé ou sentadas, homens 
descem as escadas. 
(PC) Francisco e o primo de Clara no meio dos outros prisioneiros. 
Uma voz manda sair os nobres. O amigo puxa Francisco. 
(PG) Cena do alto do fosso com as pessoas se movimentando 
embaixo, se esbarrando. 
(PS) O rosto de Francisco no meio de um grupo que se esbarra e 
tenta subir as escadas. 
(PP) Os homens caminham (filmados de costas) por um corredor e 
ouvem um grito vindo de onde acabaram de sair. Francisco se vira e 
o amigo lhe conta que estão matando todos. Francisco tenta voltar, 
mas é empurrado. Outros homens entram no quadro caminhando 
pelo corredor. 
 
Destaca-se a utilização da câmera alta (plongée), mostrando a 
profundidade da cela e a utilização da câmera como se estivesse 
entre os prisioneiros para intensificar o tumulto. 

LTC 

11 O encontro 
com o herege 

00:11:09 00:12:04 (PC) O grupo de prisioneiros, com um homem parado no caminho e 
os guardas que os seguram; a câmera se afasta e mostra um corpo 
coberto por panos pendurado. 
(PC) Com o corpo pendurado em primeiro plano, o homem que 
discursa em um canto e podemos perceber parte do rosto de 
Francisco no grupo.O homem caminha para o corpo e puxa o pano. 
(PC) Em ângulo frontal, vê-se o homem retirando o pano, aparecer 
um corpo com a pele retirada e o espanto e nojo dos prisioneiros. 
(PP) O homem bate com o ramo no corpo; vemos os rostos dos 
prisioneiros, inclusive Francisco ao fundo. 
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(PP) Francisco e de outros prisioneiros ao seu lado. 
(PS) Detalhe de um livro passando de mão em mão e que cai no 
chão; alguém se abaixa e pega o livro e o abre; a câmera sobe e 
para no rosto de Francisco e de seu amigo, que falam sobre o livro 
que pertencia ao homem pendurado. 
 
Os cortes são utilizados como efeito de narrativa, porém também 
para colocar o foco no livro que circula de mão em mão e cai nas 
mãos de Francisco. Os diálogos são de extrema importância ao 
aproximar Francisco das heresias. 

12 Tempos de 
prisão e o 
evangelho 

00:12:05 00:13:54 (PS) Detalhe de pés de pessoas sentadas na terra e jogando 
dados. Um deslocamento da câmera passando por outros 
prisioneiros vai parar no rosto de Francisco, que parece abatido e 
doente. 
(PD) Mostra um bicho subindo em sua mão; enquanto ele lê o 
evangelho. 
(PPP) Volta para o rosto de Francisco, cansado e doentio, que 
tosse; uma mão empurra sua cabeça.  
(PC) Francisco tosse e um outro prisioneiro o empurra, ficando no 
quadro, o prisioneiro, Francisco e seu amigo. 
(PC) Mais aberto mostra os três e vários outros prisioneiros no 
mesmo local. 
(PP) Retorna para os três, o prisioneiro tenta pegar o evangelho 
mas Francisco não deixa. 
(PPP) Francisco, olhos doces e meio sorridentes, responde ao 
prisioneiro que pergunta quem é dizendo que é um príncipe e tosse. 
(PC) Os três novamente, cercados por um número maior de 
prisioneiros. 
(PPP) Volta para a tenda, focando no amigo que estava com 
Francisco na prisão. 
(PC) Na tenda, o notário, Clara e seu primo conversam sobre  como 
a prisão modificou o comportamento de Francisco. 
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(PPP) Corta para o primo de Clara que fala do sonho de Francisco 
ser cavaleiro. 
(PC) Retorna para o grupo dos três, com Clara lembrando do seu 
segundo encontro com ele e como o achou confuso. 
 
A montagem procura reforçar a presença de outros prisioneiros no 
local, bem como inserir, mediante um plano detalhe, a leitura do 
evangelho por Francisco, que merece uma iluminação diferenciada. 

13 O segundo 
encontro 
entre Clara e 
Francisco 

00:13:55 00:14:51 
 
 
 
 
 
 
 

(PC) Na loja do pai, o jovem Francisco atende a família de Clara, 
derruba os tecidos, pega do chão e os mostra para Clara e sua 
família. 
(PPP) Em Clara e na mulher ao seu lado, elas têm sorrisos nos 
lábios. 
(PPP) Corta para Francisco que sorri e tem olhos brilhantes. 
(PC) Volta para o grupo, com Francisco mostrando os tecidos. Um 
mendigo entra no plano, de costas e Francisco o expulsa. Clara se 
vira e entrega uma moeda para o mendigo. 
(PS) Detalhe das mãos de Francisco abrindo uma gaveta com uma 
tigela com moedas e enchendo as mãos; a câmera o segue, 
mostrando ele entregando uma grande quantidade de moedas ao 
mendigo. 
(PPP) O pai de Francisco, que observa a cena. 
(PP) Francisco e o mendigo, que sai para a chuva. 
(PPP) Clara, que tem um meio sorriso nos lábios, olha a cena. 
(PPP) Retorna para Francisco, que parece meio encabulado, mas 
ao mesmo tempo feliz. 
 
A trilha procura marcar inicialmente, sem música os sons da cidade 
(vozes) ao fundo e da chuva. A música (com um certo tom de 
suspense) surge somente no final quando fecha em close no rosto 
do pai, que parece achar que algo está errado com o filho. 
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14 Conversa 
sobre 
negócios 

00:14:52 00:15:48 (PS) O pai fecha a loja e senta-se com Francisco e o ex-notário que 
fala sobre as propriedades e os negócios da família. Francisco, 
sentado junto com eles, parece incomodado e distante. 
(PPP) Francisco, com a mão na testa e o olhar perdido. 
(PP) O notário, com o rosto de Francisco no canto do quadro. 
(PP) O pai e Francisco, que continua parecendo alheio. 
(PP) O notário, novamente com Francisco no canto do quadro. 
(PP) Francisco, com seu pai no canto, seu semblante é de quem 
está ali, mas não ouve. Parece extremamente confuso e perdido, 
como se estas coisas já não lhe interessassem. 
 
A montagem e as reações de Francisco, utilizando de closes, tem o 
sentido maior de reforçar a mudança de Francisco em relação ao 
que está sendo discutido. 

Nenhuma 

15 Clara e 
Francisco, 
caridade e 
reconstrução 

00:15:49 
 

00:18:05 (PS) Francisco caminha pela noite por Assis; pessoas dormem nas 
ruas; amarra seu cinto em volta de sua túnica; encontra-se com 
Clara; Clara chama por Francisco, sua criada a chama para ir 
embora; Francisco continua caminhando, seus olhos parecem 
perdidos. 
(PS) Francisco, de costas, com Clara entre crianças e velhos, ele 
caminha; os dois ficam lado a lado no mesmo quadro; ela distribui 
roupas. 
(PPP) Clara, no presente, discorre sobre o encontro e caridade. 
(PS) Clara e sua criada estão levantando um crucifixo, quando 
Francisco entra na capela, ele se abaixa e pega uma parte do 
crucifixo. 
(PA) Clara e sua criada, com o crucifixo no canto do quadro, 
arrumam telhas no chão. 
(PPP) Francisco, olhos parecem tristes. 
(PP) Clara que arruma telhas, junto com a outra mulher; as duas se 
levantam com seus rostos saindo do quadro. 
(PPP) Francisco, que sorri, mas seu ar é cansado. 
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A cena se desenvolve nas ruas da cidade, com pessoas dormindo, 
animais, fogueiras, e também dentro de uma capela. É a primeira 
vez que aparece o crucifixo de São Damião. 
A cena tem pouca luz, muita nevoa e bastante sombras, com 
exceção da parte final na tenda. 

16 Os 
preparativos 
para ser 
cavaleiro 

00:18:06 00:19:03 (PC) O pai e o filho, deitados na cama, enquanto a mãe sentada se 
arruma para dormir. Francisco tosse e parece doente. A mãe dá 
remédio ao filho e o pai o acaricia. 
 
Em um único plano, a cena é toda em câmera parada, em estilo 
teatral. A iluminação procura reproduzir iluminação natural, com a 
presença de lamparinas no quadro. 

LTC e 1C 

17 O encontro 
com o 
leproso 

00:19:04 00:22:15 (PP) Dois homens, um toca flauta e o outro canta: o que canta é um 
dos frades que está na tenda. 
(PP) Francisco sorri para uma mulher a sua frente, mas ele parece 
cansado, olhos fundos. 
(PC) Um grupo de homens e mulheres num acampamento à beira 
do lago, bebendo, cantando, comendo, festejando. 
(PP) Francisco comendo. 
(PP) A moça em frente a Francisco o olha com carinho e com certo 
recato. 
(PP) Francisco coloca comida na boca da moça e sorri. 
(PP) A moça recebe a comida na boca e sorrindo. 
(PP) Francisco a olha com olhos ternos e a chama com a cabeça 
para ir para a água. 
(PP) A moça nega. 
(PP) Francisco repete o convite, com rosto safado, meio sorridente. 
(PS) Francisco pega a moça pelo braço, levantam e saem correndo 
para o lago, ele a agarra, ela corre e o manda olhar. Francisco fica 
sozinho no lago e olha para o lado. 
(PPP) Um leproso está indo em sua direção. 
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(PS) Francisco em pé no lago, em posição de defesa, joga água no 
leproso que se dirige para ele enquanto Francisco se afasta, 
inclusive batendo nele com um galho que pega no rio. Francisco sai 
do rio enquanto o leproso fica parado o olhando. Ele corre para o 
grupo e joga o que está sobre uma toalha para cima. 
(PA) O leproso no lago sozinho, se desvia de coisas que são 
jogadas nele. 
(PC) Francisco pega um assado que está no meio do grupo e joga 
no leproso, se afastando do grupo. 
(PA) O leproso no lago, estende a mão. 
(PP) O cantor (o frade na tenda) olha a cena. 
(PM) Francisco, sem camisa, saindo do lago, chega até o grupo, 
pega sua armadura e a dá para o frade, jogando-a aos pés dele. 
(PP) O cantor recebe a armadura. 
(PM) Francisco em pé, sai de junto do grupo. 
(PP) O cantor (frade) olha Francisco ir embora. 
(PC) Francisco sobe em um cavalo, um jovem entrega-lhe um 
manto e ele sai cavalgando. 
(PP) O rosto do companheiro que ficou com a armadura. 
 
A cena tem uma textura mais diáfana do que o exterior na tenda, 
com iluminação natural do sol. É interessante o uso da música, no 
início da cena, como trilha e como parte da cena, pois o que 
ouvimos está sendo cantado no grupo que está à beira do lago. 

18 Reencontra o 
evangelho do 
herege 

00:22:16 00:24:35 (PS) Um homem varrendo um ambiente, Francisco entra a cavalo 
ao fundo, sem camisa como estava no lago, pede silêncio, desce do 
cavalo e o entrega ao homem. Francisco caminha e encontra um 
grupo de mulheres, que olham e parecem comentar.Francisco de 
costas entrando por um corredor, cachorros acompanham-no,  
(PS) Francisco entrando em um ambiente, que se mostra o quarto 
de seu amigo que estava na prisão.O amigo acordando, e Francisco 
em pé num canto. Francisco senta-se na cama, que além do amigo 

Nenhuma 



167 

 

tem um cachorro que o lambe. 
(PPP) O rosto do amigo. 
(PD) O rosto de Francisco, que é coberto pela passagem de algo. 
(PC) Os dois amigos sentados na cama conversando. 
(PP) Francisco. 
(PC) O amigo sentado de frente para Francisco. 
(PP) Francisco, novamente o amigo passa na frente do seu rosto. 
(PC) Francisco sentado e o amigo que sai da cama. 
(PC) O amigo vai até um baú, pega o evangelho, joga para 
Francisco e caminha em sua direção. 
(PPP) Francisco olhando o evangelho. 
(PPP) O amigo olha para Francisco. 
(PPP) Francisco olha para o evangelho e retorna o olhar para o 
amigo.  
 
A sequência utiliza de planos sequência, com a câmera se 
movimentando para acompanhar Francisco. Na parte interna, no 
quarto, o ângulo principal é frontal, mas se utiliza também do lateral 
e de nuca (de Francisco). Em algumas tomadas a câmera está 
parada e o personagem passa em frente a ela, tapando a visão de 
quem está assistindo. 

19 O encontro 
com a 
pobreza 

00:24:36 00:27:12 (PS) Francisco entrando em um local com diversas pessoas 
dormindo; caminha e para de frente a um pequeno altar, com o 
crucifixo ao fundo; ele carrega algo na mão. Uma criança levanta, 
seguida por uma mulher, que pega a criança e sai. Francisco 
deposita o evangelho no altar, se vira e outras pessoas vão saindo 
de trás do altar. Ele olha para si mesmo. Francisco segue as 
pessoas que estão saindo da capela. 
(PS) Visão do exterior, ao fundo se vê um grupo de barracos e a 
muralha. Francisco caminha e entra no quadro; conforme caminha, 
podemos perceber a pobreza do local. 
(PS) A câmera desce e mostra o rosto de crianças junto a uma poça 
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d’água suja, continua e mostra a sujeira do local, as pessoas 
andrajosas e doentes; Francisco encontra e é cercado por um grupo 
de pessoas; ele as afasta. 
(PS) Francisco entrega sua capa para alguém, detalhe de uma 
criança tentando tirar o cinto de Francisco; a câmera sobe e focaliza 
o rosto de um Francisco perplexo; detalhe de uma mão retirando o 
cinto de Francisco e ele entrega o cinto. 
(PC) Francisco sobe um barranco e um grupo de crianças o 
acompanha, agarrados em sua roupa. Ele ouve um som e entra em 
um barraco. 
(MPP) Francisco abrindo a lona do barraco e entrando.  
(PC) Um barraco, chão de terra e palha, com duas mulheres 
deitadas, uma jovem e uma velha. A mulher jovem sofre. 
(PPP) Francisco se abaixa para junto da mulher mais jovem 
(PPP) O rosto da mulher jovem transmite dor, agoniza. 
(MPP) Francisco segura a mão da mulher jovem. 
(PPP) Francisco olha para a mulher, com ar de perplexidade e 
preocupação. 
 
O fundamento da sequência é o encontro de Francisco com a 
pobreza que cerca Assis. Os figurinos dos pobres são crus e rotos, 
no início uma capela simples de pedra que serve como abrigo, 
externamente um grupo de barracos e lixo espalhado e depois o 
interior de um barraco extremamente pobre. 

20 O crucifixo 00:27:13 00:28:41 (PS) Clara e sua criada entram na capela e caminham até Francisco 
que está deitado ao lado do crucifixo; Clara se ajoelha ao lado de 
Francisco que está em posição fetal, com o evangelho nas mãos. 
Ela toca nele e ele desperta. Ele agarra o evangelho, levanta e 
coloca o crucifixo sobre o altar e sobe no altar. 
(PS) Detalhe da mão de Francisco que segura o crucifixo e o 
levanta; Francisco, de costas, fixa o crucifixo na parede, o acaricia, 
abraça e se aconchega na imagem de Cristo. 
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(PPP) Clara olha fixamente para a cena. 
(PPP) Francisco abraçado ao crucifixo, quase beijando-o. 
(PPP) Clara e sua criada olham para a cena. Clara tem um olhar 
intrigado. 
(PD) O vento sopra e a porta se abre e o pai de Francisco entra na 
capela e olha espantado para o lado e chama o jovem. 
(MPP) Francisco abraçado ao crucifixo, olha para traz e larga a 
imagem. 
(PS) O pai caminha para Francisco, chega até ele e o puxa para 
descer do altar. Os dois homens se olham, Francisco parece 
perdido, o pai o empurra para fora, passam por Clara e pela outra 
mulher que vão até a entrada, param e olham para fora. 
 
Os cortes têm por efeito introduzir personagens, como o pai ou 
direcionar o olhar do expectador, como no plano detalhe da mão na 
cruz. 

21 O segundo 
leproso 

00:28:42 00:29:57 (PD) Pés andando em um chão de terra. 
(PM) Francisco sentado dentro da igreja ao lado de uma fogueira, 
lendo o evangelho. Ao fundo vemos o corpo da pessoa que andava. 
A figura se aproxima, abaixa-se. Francisco quase se levanta, mas 
permanece sentado ao lado do leproso que está abaixado. 
(MPP) Francisco meio afastado olha espantado para o leproso que 
aparece no canto da cena, se aproxima para tocá-lo. 
(PC) O leproso se afasta e Francisco ajoelhado se aproxima. Tenta 
tocá-lo e o leproso foge. O leproso fica encurralado na parede, com 
certo medo, e Francisco se achega a ele. 
(PPP) Francisco olha para o leproso que com as mãos tenta afastá-
lo. 
(PM) Francisco tenta abraçar o leproso, este se afasta, mas 
Francisco o puxa, o abraça, encostando seu rosto ao do leproso. 
(PPP) Francisco toca o rosto do leproso, o abraça e encosta seu 
rosto ao do homem doente. Há serenidade no rosto de Francisco. 

LTC 
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A cena é escura, com pouquíssima iluminação, como se fosse da 
fogueira. Mas nos momentos em que Francisco toca o leproso a luz 
fica mais forte nos rostos. Os cortes são para aproximar/afastar as 
duas figuras e mostrar suas reações. 

22
’ 

Vende os 
tecidos e doa 
aos pobres e 
leprosos 

00:29:58 00:30:56 (PP) A mãe de Francisco de frente, enquanto Francisco, de costas, 
arruma alguns tecidos para uma viagem.  
(PPP) O rosto da mãe demonstra preocupação. 
(PC) Retorna para a tenda, os seis aparecem no quadro, cinco 
deles comem. Um deles escreve sem parar. 
(PP) O notário narrando o que ocorreu na viagem a Foligno e o 
outro frade que anota e come. 
(PC) Novamente os seis. 
 
As cenas têm tons mais claros e vivos, do que as cenas 
imediatamente anteriores. No caso da tenda, mantenha a claridade. 

LTC e 1C 

23 A cena do 
julgamento 

00:30:57 00:35:29 (PS) O notário falando para uma assistência em relação a uma 
ação do pai contra Francisco. Ele caminha pelo ambiente. Ao fundo 
vemos Francisco com outro homem. O pai aparece no canto do 
quadro; o homem que está junto de Francisco caminha em direção 
aos dois falando em nome de Francisco. O notário vai em direção a 
ele. 
(PP) Um religioso, bem vestido, imponente, que seria o juiz no 
tribunal (é o bispo de Assis). 
(MPP) Os dois homens apresentam seus argumentos. Francisco ao 
fundo está de cabeça baixa. Eles informam que Francisco se 
declarou penitente. 
(PPP) O pai, com olhar zangado, olha para o lado. 
(PPP) Francisco, de lado, se vira e olha para frente. 
(MPP) Os dois homens continuam a apresentar seus argumentos. 
Francisco está em um canto do quadro e o bispo no outro. O 
advogado de Francisco caminha até ele. 

LTC e 1C 
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(PP) Clara e seu primo estão assistindo ao julgamento. 
(PP) Francisco fala algo, em voz baixa e ao ouvido, para o seu 
advogado. 
(PC) O notário acusando Francisco, com a platéia, Francisco e seu 
advogado ao fundo. O advogado de Francisco faz um aparte, 
dizendo que Francisco renuncia a todos os bens do pai. 
(PPP) Clara olha enternecida e preocupada. 
(PP) Francisco e seu advogado. Francisco parece bastante triste, 
mas tem um olhar firme. 
(PPP) O pai olha firmemente para frente e franze o semblante. 
(PP) Francisco e o advogado, com este parecendo atônito com o 
que disse. 
(PC) A audiência com Clara e seu primo ao centro, seu semblante é 
de susto e ela pega na mão do primo, que tem um olhar de 
reprovação. 
(PP) O bispo pede que Francisco reflita sobre sua decisão. 
(PC) Ao fundo, com o bispo na frente do quadro, o advogado ao 
lado de Francisco afirma que este pensou e está decidido. Ouve-se 
uma voz fora do quadro chamando por Francisco. 
(PP) Francisco, de perfil, se vira para a voz que o chamou. 
(PC) Francisco ao fundo, com seu advogado, as pessoas que 
assistem, o notário, seu pai falando entra no quadro, caminhando 
em direção a Francisco. 
(PPP) O rosto do pai falando com Francisco. 
(PD) Francisco ouve calado. 
(PC) O pai, com a audiência atrás, fala com Francisco, de costas no 
quadro, pergunta onde foi que errou. Fala sobre o que ele fez e o 
que entende que foi seu fundamento para fazê-lo, mas que já 
esqueceu tudo. 
(PPP) Francisco sorri levemente, olhando para o pai. 
(PPP) O pai continua falando, seu rosto é de preocupação, 
reprovação e tristeza. 
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(PPP) De perfil, Francisco parece que irá chorar, se vira 
escondendo o rosto. 
(PPP) O pai olhando para o filho, sério, chama Francisco de volta 
para casa e fala da mãe dele. 
(PC) O pai está em primeiro plano, de costas, e Francisco, também 
de costa, está se afastando. 
(PPP) O pai que agora se dirige ao bispo, mas também volta a olhar 
para o filho. 
(PP) Francisco para, meio de perfil, meio de costas para o pai, tem 
sua cabeça baixa. 
(PPP) O pai agora parece indignado ao ouvir a voz do advogado. 
(PPP) O advogado fala sobre a nova vida que seu cliente abraçou e 
que não retornará. 
(PPP) O pai, de testa franzida, se irrita. 
(PPP) O advogado escuta o pai de Francisco e desvia o olhar. 
(PS) O pai caminha pelo ambiente e vai até o bispo reclamando da 
ingratidão do filho. O bispo olha em direção a Francisco e o pai se 
vira para a audiência. Caminha para ela e fala com eles, sendo 
filmado pelas costas. 
(PP) O pai discursa para a assistência sobre os gastos com o filho. 
(PC) A platéia ao fundo e o pai falando com ela, sendo filmado 
pelas costas. As pessoas da platéia olham para algo atrás do 
homem que fala e começam a rir. 
(PP) O pai continua falando, inflamado e indignado, ao fundo vemos 
o advogado de Francisco.O pai se vira para ver do que riem. 
(PPP) Clara parece ver algo e abaixa os olhos. 
(PC) O pai de frente, com a audiência que ri ao fundo. 
(PS) O advogado caminha até o fundo onde Francisco está nu, 
segurando suas roupas. Francisco caminha, segurando suas 
roupas sobre o púbis, para o centro da sala; o bispo joga um pano 
para o cobrir; ele tira o pano e o joga ao chão; Francisco para em 
frente ao seu pai, se ajoelha deposita as roupas aos seus pés e 
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levanta segurando o pano que o bispo entregara para cobrir seu 
sexo; não olha nos olhos do seu pai, parece tomar força e o olha 
nos olhos e diz que tem outro pai; ficam, de perfil, frente a frente; o 
pai olha para o filho, para a audiência, novamente para o filho e vai 
saindo, envergonhado; Francisco parece triste, vira o rosto para 
frente, lentamente. 
 
A cena é clara, com tons claros e cores vibrantes. A iluminação é 
clara, destacando as fisionomias que aparecem em primeiro plano. 
A montagem inicial privilegia o debate, como nos filmes de tribunais, 
porém depois procura focar nas reações do pai, de Francisco e da 
assistência. 

24 Clara quer 
seguir 
Francisco 

00:35:30 00:36:08 (PS) Francisco desce uma escada, parece feliz, para no final da 
escada, quando encontra Clara, que diz que quer ir com ele, ele 
sorri. 
(PPP) Clara olha fixamente para Francisco. 
(PPP) Francisco escuta e sorri; tem os olhos muito ternos. 
(PPP) Clara olhando fixamente ainda para ele. Seu olhar parece 
entristecer. 
 
A cidade é o cenário para a cena. Os tons cinza e marrom da 
cidade e da roupa de Francisco contrastam com o azul do manto de 
Clara.É utilizada uma iluminação fosca. 

Nenhuma 
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04 - Os primeiros tempos  
25 Os tempos 

difíceis 
00:36:09 00:39:46 (PP) Uma janela se abre, Francisco está do lado de fora.  

(MPP) A pessoa dentro fecha a janela. Francisco caminha. 
(PS) Francisco caminha e entra em um açougue; de costas, 
Francisco em primeiro plano e os trabalhadores e clientes ao fundo. 
(PPP) Francisco, já mais magro, um dente quebrado, um olhar 
cansado. 
(PC) O dono do açougue expulsa Francisco. 
(PA) Francisco com uma tigela vazia nas mãos no centro do quadro. 
Ele sorri. 
(PS) O dono manda o empregado expulsar Francisco e soltar o 
cachorro em cima dele. Francisco sai correndo, voltando para as 
ruas. 
(PA) Francisco caminhando, tem na tigela algo. 
(PA) Francisco pede e ganha comida que era para o cachorro, em 
uma casa. 
(PS) Francisco que caminha em um local com outras pessoas que 
moram nas ruas. Ele tenta se sentar, mas é expulso. Ele oferece a 
sua comida para algumas pessoas, mas estas não aceitam. Senta-
se sozinho. 
(PP) Francisco se abaixa e come. 
(PS) Na capela, Francisco conversa com o crucifixo. Uma criança 
lhe dá pão e o puxa para fora. Ele se senta na soleira da porta, 
come, com as crianças brincando à sua frente. 
 
A cena tem poucos diálogos, com ênfase em Francisco pedindo 
pelas ruas e sempre inicia dizendo paz às pessoas. Os cortes são 
utilizados para dar o sentido de exclusão de Francisco pelos 
moradores da cidade, seu percurso como pedinte e sua solidão. 

LTC 

26 Reconstruin-
do a capela 

00:39:47 00:40:20 (PP) Francisco caminha com um cesto com pedras nas costas, com 
o vento soprando contra seu rosto, as crianças o acompanham. 
(PPP) O rosto de Francisco que carrega pedras. 

1C 
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(PS) As crianças ajudam Francisco com a reconstrução da capela. 
Francisco no alto de um andaime, recebendo as pedras. 
(PS) Detalhe das mãos machucadas de Francisco sendo 
enfaixadas, por Clara, cujo rosto está em primeiríssimo plano. Volta 
para o rosto de Francisco que parece sentir dor. 
(PC) Clara e Francisco, ele parece sentir frio; ela coloca a mão em 
sua testa e diz que ele está com febre. 
(PC) A criada de Clara, que sempre a acompanha, prepara 
ataduras. Uma criança pega e corre; ela corre também. 
(MPP) Francisco e Clara conversam enquanto ela enfaixa suas 
mãos. Ele parece cansado mas sorri, as crianças os puxam. 
 
O início da cena com o vento contrário e as crianças ajudando 
Francisco procura acentuar como está só e tudo que tem que 
superar. A presença de Clara procura também a colocar como a 
primeira seguidora dele. 

27 Clara e 
Francisco, os 
pobres e os 
leprosos 

00:40:21 00:44:51 (PS) Francisco e Clara caminham com as crianças, as pessoas os 
tocam. 
(PA) Francisco entra em uma tenda. 
(PPP) O rosto de uma mulher atônita. Uma criança diz que o bebê 
está morto. 
(PS) Francisco toca o bebê que está no colo da mãe, a câmera 
sobe e mostra o rosto de Francisco. 
(PPP) A mãe com rosto sofredor. 
(PPP) Francisco, com Clara ao fundo, que olha o bebê. 
(PC) A mãe com o bebê, Francisco, Clara e as crianças (ideia de 
presépio). 
(PS) Clara e sua criada caminham em um lugar ermo. Ela tapa a 
boca. Clara desce, se aproxima da câmera, cai, uma pessoa tenta 
ajudar, ela grita. 
(PPP) O rosto assustado de um leproso. 
(PS) Clara caída e o leproso de costas. Ele se afasta. Francisco se 
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aproxima e levanta Clara. Ele a levanta e caminham, ele a 
amparando. Eles entram no que parece uma gruta, passam pelo 
leproso. 
(PC) Um grupo de leprosos em volta de uma fogueira, inclusive com 
crianças. Francisco está entre eles. Clara, de costas, se aproxima. 
A câmera mostra um túnel com dezenas de leprosos. Ele sai. 
(PS) Clara e sua criada dentro do túnel ajudando os leprosos. Um 
leproso, com Francisco ao lado, diz que vai se matar, Clara se 
aproxima.Ele pede para Francisco se afastar. Francisco o 
acompanha. 
(PPP) Clara e sua criada olham a cena. 
(MPP) Francisco abraça o leproso. Este luta para sair, chora, mas 
Francisco o segura forte. 
(PPP) Francisco olha firme. 
(PD) Detalhe das feridas no rosto do leproso. 
(PPP) Francisco continua olhando firmemente. 
(PPP) O leproso parece que vai ceder. 
 
O enquadramento da mãe com o bebê e com o grupo lembra 
quadros da Sagrada Família. A luz utilizada na parte dos leprosos é 
pastosa e enevoada, como se fosse um sonho; no final dentro do 
túnel é escura, mas clareia, com os closes, as feições e reações de 
Francisco e do leproso. 

28 O louco do 
Francisco 

00:44:52 00:47:26 (PS) Francisco é expulso de uma padaria e sai com sua tigela vazia. 
Um rapaz passa carregando uma tábua cheia de pães e Francisco 
o segue.  
(PS) Francisco continua seguindo o rapaz que chega a um tipo de 
taberna, escuta vozes, sai, se esconde e olha para dentro. 
(PC) Um grupo de jovens, homens e mulheres, estão em volta de 
uma mesa farta. No grupo vemos o primo de Clara, amigo de 
Francisco. 
(MPP) Francisco permanece escondido nas sombras. Ele sai da 
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escuridão. 
(PS) Francisco entra no recinto, uma pessoa manda ele sumir, uma 
jovem o pega pela mão e o leva para perto da mesa (“o louco do 
Francesco”). Outro jovem diz que já o tinha visto. 
(PC) Outros jovens, uma jovem o convida para sentar e comer. 
(PA) Francisco com sua tigela vazia na mão diz que tinha vergonha 
mas não tem mais. 
(PC) Novamente os jovens, falam para diverti-lo. 
(PC) Francisco parado ao lado da mesa, todos riem, colocam 
pedaços de carne na sua tigela. 
(PC) O primo de Clara se aproxima e bravo diz para Francisco 
tomar um banho e sentar com eles. As pessoas jogam comida nele. 
(PA) Francisco, saindo, e seu amigo. Francisco diz que tem que ir 
com sua mãe e suas três filhas. O amigo vai até a porta. 
(PS) Quatro rostos de mulheres, bem pobres. Elas recebem a tigela 
com comida e vão passando para todo o grupo, chegando a 
Francisco. Ele olha para frente. 
(PM) Seu amigo está parado na porta, ele o convida para entrar. Ele 
se acomoda na porta do que parece um barraco. 
(PPP) Francisco apresenta “Rufino” para as pessoas que estão com 
ele. 
(PPP) Rufino tampa seu nariz e parece quase chorar. 
(PC) Francisco apresenta o grupo: sua mãe, sua irmã,  
(PD) Rufino se levanta. 
(PM) Rufino se afasta. 
(PC) No presente, Rufino conta sobre o pânico que sentiu e como 
achava que Francisco tinha enlouquecido, enquanto o outro frade 
anota. 
 
As cores da taberna com as cores das ruas e de Francisco 
contrastam: o colorido frente ao terroso. Os primeiros cortes 
procuram, por meio da reação de Francisco, mostrar uma certa 
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dúvida em estar perante seus antigos companheiros, como pedinte. 
O cenário pobre e pouco iluminado em que Francisco está no final 
contrasta também com a fartura e luminosidade da taberna. 

29 O pai vê o 
filho 

00:47:27 00:49:19 (PA) Francisco caminha na chuva, com sua tigela vazia.  
(PS) O pai de Francisco também caminha pela cidade, ele para, 
abaixa o capuz e se esconde. Ele se vira, olha e vê Francisco 
pedindo e as pessoas passando sem lhe dar nada. 
(PS) Francisco está junto de um grupo de mendigos, um grupo de 
jovens se aproxima e o reconhece. Ele começam a zombar dele, 
empurrá-lo. Os outros mendigos também riem. Perguntam se tem 
fome, pegam esterco e colocam na vasilha dele, esfregam em sua 
cabeça. O empurram. 
(PPP) O grupo de mendigos, entre eles crianças, ri de Francisco. 
(PC) Os jovens o empurram, esfregam esterco na sua cara. 
(PPP) O pai de Francisco, com ar triste, se esconde.  
 
O foco da cena é a humilhação de Francisco e todos os elementos 
cênicos contribuem para isso: a chuva constante, o tipo de câmera 
que acompanha muito de perto, como se fosse um balé, os jovens 
zombando dele, os cortes e as risadas dos pedintes intensificam a 
humilhação. A presença do pai, escondido na cena, e a falta de 
reação de Francisco auxiliam ainda mais essa ênfase. 

LTC 

30 Chuva, 
oração e uma 
proposta do 
pai 

00:49:20 00:52:00 (PD) Uma chuva torrencial derruba os barracos.  
(PC) Desmoronamento, pessoas correndo. 
(PC) Uma mulher passa correndo com um bebê ao colo, um homem 
cai de um barranco. 
(PC) As pessoas correm e os barracos caem a sua volta. 
(PM) Uma mulher segura seu filho no meio da destruição. 
(PC) Um homem cai de um barranco que desmorona. 
(PC) Francisco ajuda uma mulher e uma criança. 
(PG) Pessoas correndo.  
(PG) As pessoas estão dentro da capela, ao fundo vemos o 
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crucifixo. Não chove ali dentro. Francisco, de costas, faz uma 
oração para a chuva, acompanhado pelo coro das pessoas. Todos 
estão cobertos de lama. 
(PP) Francisco, coberto de lama, continua a rezar. 
(PC) Francisco, ao centro, com os pobres, muitas crianças, a sua 
volta. Reza para que Deus proteja suas casas pois elas são fracas. 
Ao fundo chega o advogado de Francisco e o notário. 
(PP) Francisco rezando com crianças, ele caminha até seus 
amigos. 
(PPP) O rosto de Francisco, forte e sereno, olha para os dois. 
(PP) O notário fala sobre o pai de Francisco querer doar bens aos 
pobres. 
(PPP) Francisco enlameado responde que está contente. 
(PP) O advogado informa que a condição é Francisco voltar para 
casa para ter uma vida normal 
(PPP) Francisco, com olhar firme que parece refletir, responde que 
a sua é normal. 
(PP) O notário diz que ele não faz parte daquela gente, que elas 
nem existem nos arquivos. 
(MPP) Francisco olha em volta e pergunta: “Não existem?”. 
(MP) O advogado questiona o que pode fazer por eles. 
(MPP) Francisco diz que pode aprender com eles viver sem nada. 
(MP) O advogado diz que não o entende. O notário pergunta o que 
deve responder ao pai de Francisco. 
(MPP) Francisco diz para vir ficar com ele, inclusive sua mãe. 
 
O ponto central da cena está no sofrimento dos pobres, seja em 
que tempo for, com as tragédias. Os cortes, as cores, a cenografia e 
ao final as pessoas cobertas de lama, rezando ao senhor para 
proteger suas casas porque são fracas, evocam todo o sentido da 
falta de proteção dos pobres. No final, os atores parecem feitos de 
barro, dentro da capela, aparentemente o único local seguro e com 
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teto do local. Até o diálogo, coloca-as como não pessoas. 
31 Duas vidas 

modificadas 
00:52:01 00:54:00 (PS) O pai está em sua loja de tecidos, sai de traz do balcão 

praguejando contra Francisco, e caminha até a sua mulher. O 
advogado diz que ele os respeita. 
(PPP) O pai, ao lado da mãe, manda o empregado fechar a porta; 
(PC) O notário fala sobre a nova vida de Francisco, como se ele 
tivesse entendido que Francisco encontrou algo maravilhoso; 
(PP) O pai, com ar de incrédulo; a mãe, com semblante 
emocionado. O pai diz que ficou louco mesmo de achar algo 
maravilhoso no meio da lama; o pai repreende o notário. Pergunta o 
que acha o advogado. 
(PP) O advogado e o notário falam sobre o que viram; o notário diz 
que viu uma forma de ordem. 
(PS) A mãe vai até o advogado e pergunta o que pensa de 
Francisco. 
(PPP) O advogado diz que tem pensado muito, espionado 
Francisco. 
(PPP) O olhar do pai é de quem não está gostando do que 
acontece. 
(PPP) O advogado diz que o notário também o espionava. 
(PP) O advogado e o notário contam o que aconteceu quando 
estavam com Francisco. 
(PC) Os quatro, o advogado diz que admira Francisco mas que é 
difícil concordar com ele.   
(PP) O notário também diz não concordar com ele. 
(MPP) No presente, o notário diz que não era verdade e que “Pietro 
Cattani” o sabia. 
(PC) Todo o grupo fora da tenda, Clara em pé. O notário fala sobre 
Pedro Cattani e as mudanças na vida dos dois a partir do encontro 
com Francisco.  
 
É o contraste entre o marrom e barro da cena anterior e as cores 
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fortes dos tecidos e a claridade da cena que mais chamam a 
atenção. É um contraponto entre as vidas de Francisco: a anterior e 
a que escolheu. 
Os diálogos se tornam bastante relevantes, pois eles demonstram 
como a escolha e a nova vida de Francisco era difícil de 
compreender, mas ao mesmo tempo o impacto que ela provocava 
nas pessoas a sua volta. 

32 A primeira 
“regra” 

00:54:01 00:56:17 (MPP) Francisco, sentado, costurando uma sandália, fala com o 
notário, cujo nome é “Bernardo”, sobre ter um programa e diz não 
ter um. Diz que não sabe de nada. Uma criança lhe traz pão. 
(PC) Bernardo e Pedro Cattani estão na porta da capela. Francisco 
se levanta e entram. Francisco vai até o altar, pega o Evangelho do 
herege e diz que só sabe estas palavras. Lê o evangelho que diz 
para vender tudo e dar aos pobres, para não ter nada, nem 
sandálias. Francisco se abaixa e tira as suas. Abre a terceira vez e 
lê sobre renunciar a si mesmo. Pega o pão sobre o altar e divide 
com os dois. Ele diz para não terem medo, que ele já quase não 
tem medo. 
(PPP) O rosto de Francisco, sorridente e tranquilo.  
(PPP) Os dois olhos para ele com olhares ternos. Pietro Cattani 
come o pão. 
 
Nesta cena o simbolismo da comunhão presente na divisão do pão 
é o seu centro, além da importância que o Evangelho do herege 
toma como origem da primeira regra do grupo. Todos os elementos 
auxiliam em tornar a cena singela: a luminosidade, a fala mansa de 
Francisco, a utilização de poucos cortes, a música que parece um 
coro.  

LTC 

33 Bernardo, o 
primeiro 
seguidor 

00:56:18 00:59:33 (PS) Bernardo está em sua casa, pensando, olhando para o pedaço 
de pão que Francisco lhe deu e pensando se conseguiria se 
desfazer de tudo. Levanta e fica de costas; 
(PD) Somente o perfil (boca, nariz e testa) de Bernardo. 

LTC e 1C 
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(PP) Continua pensando, anda pela casa, pega o pedaço de pão 
que Francisco lhe deu. 
(PD) Novamente o detalhe do rosto pensativo; 
(PC) Vê-se uma multidão retirando bens de uma casa, que é a de 
Bernardo.  
(PPP) Ele sorri. 
(PC) Ele fala para um homem que ele não é pobre, e ele fala que 
Bernardo é bobo. 
(PC) Rufino no meio da turba. 
(PS) Detalhe de um baú, um parente quer sua parte, Bernardo diz 
que somente morto, o homem pega algumas peças. 
(PC) Uma multidão tirando coisas da casa. 
(PC) Mais gente. 
(PS) Um caixão e o frade redator correndo, de vermelho, tentando 
passar. O grupo que carrega o caixão larga o mesmo para ir pegar 
alguma coisa. O frade que é o redator corre para o meio do povo. 
(PPP) O redator, ainda, jovem, bem cuidado, no meio da turba; 
(PC) No presente, o redator lembra daquele dia e conta que queria 
os cães de Bernardo. 
(PPP) Francisco encontra o redator “Leão, ovelhinha de Deus”. 
Pergunta se pode ajudá-lo. 
(PP) Retorna para o presente e Leão diz que se sentiu fulminado. 
Diz que quem o chamava assim era sua mãe quando pequeno e 
que Francisco não deveria saber isso. 
 
A montagem com muitos cortes e rápida evoca o desespero das 
pessoas por bens materiais, além de gerar uma certa comicidade à 
cena. 

34 Francisco e 
seus dois 
primeiros 
seguidores 

00:59:34 01:02:19 (PS) Vemos Pedro Cattani no meio da multidão, junto com 
Bernardo; os dois distribuem dinheiro. Ele ri. A câmera se desloca e 
vemos Francisco encostado na parede, rindo. Ele olha para ao lado 
e vê seu pai, seu semblante enrijece. 

LTC 
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(PPP) O pai de Francisco o olha com ar de reprovação; 
(PPP) Francisco o olha com firmeza; 
(PPP) Volta para o pai que abaixa um pouco os olhos; 
(PS) O pai, com outras pessoas ao seu lado; Francisco se aproxima 
e ele sai; Rufino chega e pergunta a Francisco se percebe o que 
provocou; seu pai ainda está ao fundo, olhando para ele. 
(PS)Pedro e Bernardo são atacados pela multidão. As pessoas 
querem arrancar as roupas de Bernardo. 
(PPP) Rufino pergunta para Francisco e se eles se arrependerem.  
Francisco corre para salvá-lo da multidão. 
(PC) Francisco tenta tirar os dois da multidão. 
(PPP) Rufino olha a situação. 
(PS) Francisco tenta tirar Bernardo das mãos da multidão. Dois 
homens o jogam em um tanque de água. Ele retorna para tentar 
salvar Bernardo.  
(PPP) Rufino olha os dois amigos no chão. Seu olhar tem 
reprovação. 
(PC) Os três, Francisco, Bernardo e Pedro, estão no chão, sujos e 
enlameados.  
(PPP) Leão também aparece.  
(PS) Bernardo faz graça de como o povo o agradeceu por doar 
tudo. Francisco, Bernardo e Pedro Cattani riem falando que 
parecem mendigos. Bernardo e Pedro se jogam no tanque.  
(PPP) A cena termina com um close do rosto de Francisco que 
sorri. 
 
Nesta cena, apesar do mesmo tipo de ritmo, a situação é mais 
densa, pois a multidão parece uma verdadeira turba, que vai 
destroçar aqueles homens. A presença do pai de Francisco também 
fornece um peso maior para a cena. Interessante é o uso da 
música, num crescendo e com um ritmo que lembra uma epifania, 
no final com os três jovens rindo do estado lastimável em que se 
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encontram. 
35 Leão sai de 

casa 
01:02:20 01:03:04 (PS) Leão se despede de seu pai e sua mãe e de seu cavalo e sai 

de casa. 
(PC) Volta para Leão que está contando como passou dos olhos 
afetuosos de seus pais para os de Francisco. Diz que Francisco se 
tornou seu pai e mãe dulcíssimos. Emocionado, Leão pede ao outro 
frei, “Angelo” (o cantor na cena do lago), que fale. 
 
A cena tem uma doçura que acompanha Leão, que era chamado de 
“ovelhinha de Deus”, por todo o filme. O abraço afetuoso dos pais, 
mas que em seu semblante transmitem preocupação com o destino 
do filho, a despedida do cavalo e a música são elementos que 
auxiliam na transmissão da ideia de doçura que cerca Leão. 

Nenhuma 

36 A conversão 
de Angelo 

01:03:05 01:05:02 (PC) Angelo começa a contar como chegou a Francisco, enquanto 
Leão anota. Ele relembra que já contou como conheceu Francisco, 
quando ganhou a armadura como presente. Diz que voltou a Assis 
para lhe devolver a armadura e recompensá-lo.  
(PC) Ele conta que encontrou Francisco quando este salvava um 
jovem de ser enforcado.  
(PS) Angelo chega a cavalo e vemos um homem numa forca e uma 
multidão assistindo. Ele desce do cavalo. 
(PC) Francisco tenta salvar o jovem; Angelo chega para ajudar. 
(PS) Francisco o reconhece, o abraça e chora, enquanto Angelo 
tenta afastá-lo. As pessoas passam a corda no pescoço de um 
homem. Ele morde a orelha de uma das pessoas. 
(PP) Angelo pergunta se Francisco o reconhece. Ele pergunta se a 
pobreza de Francisco foi motivada por maus negócios. Angelo diz 
que o homem que está sendo enforcado é um ladrão, mas 
Francisco diz que é nosso irmão também. Isso faz com que Ângelo 
diga que Francisco está mau. Francisco coloca seu capuz. 
(PC) Retorna ao presente e Angelo diz que repetia a si mesmo 
Fraternitas para entender. E que era isso que queria.  

Nenhuma 
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(PC) Todo o grupo está no quadro e Rufino diz para Leão escrever 
isso pois é bonito. 
 
A cena tem alguns movimentos de câmera para dar agilidade ao 
momento do enforcamento e da tentativa de salvar o ladrão. Mas o 
mais importante são os diálogos, pois traz para o filme a questão da 
fraternidade e do amor por toda a humanidade que Francisco 
praticava.  

37 Rufino, o 
amigo de 
infância 

01:05:03 01:07:12 (PC) Rufino começa a contar sua vida com Francisco, com quem 
cresceu. 
(PP) Ele se mostra como testemunha ocular de tudo que ocorreu. 
Diz que era medroso, inclusive de perder seu patrimônio.  
(PC) Rufino chegando para visitar o grupo (Francisco, Pedro, 
Bernardo, Angelo e Leão), já vestidos com o hábito, que estão 
trabalhando na reconstrução da capela (São Damião). Crianças e 
pobres também compõem o quadro. Rufino fala sobre a 
reconstrução. Vê-se ao fundo o outro frade que está na tenda (Frei 
Egidio). Rufino diz que trouxe algo para comerem. 
(PPP) O rosto de Bernardo, maltratado mas feliz. 
(PD) Detalhe de um cordeirinho amarrado. 
(PS) Francisco diz para Leão cuidar da comida. Leão caminha e 
pega o cordeirinho. Este devolve e diz que ele não matará o 
cordeirinho. Bernardo tenta, mas não consegue. Diz para Angelo 
tentar pois tem mais experiência (era cavaleiro). 
(PA) Angelo com o cutelo na mão pega o animalzinho. Olha para 
alguém. 
(PPP) Leão olha para Angelo e o animalzinho. 
(PA) Angelo diz que o cordeirinho parece Leão. 
(PPP) Leão sorri. 
(PPP) Volta para Rufino que diz que se mesmo famintos eles não 
matavam o carneirinho era porque aquela era a casa de Deus. Ele 
não retornou para casa e não teve mais medo. 

Nenhuma 
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A iluminação é diferente, apesar dos planos do presente e do 
flashback serem diurnos: no presente as cores são claras, vivas; no 
passado, com os frades morando na favela é uma luz fosca, com 
fumaça, praticamente sem brilho. 

38 Fome 01:07:13 01:08:30 (PPP) Bernardo lembra que medo não, mas fome sim. E diz para 
Leão escrever(consideramos como outra cena pois, apesar de ser 
continuidade do plano anterior, o assunto muda). 
(PA) Bernardo acordando no meio de seus companheiros, dizendo 
que vai morrer. 
(PC) O grupo todo junto em um pequeno espaço, fogo ao fundo, 
vela iluminando. Francisco pergunta se ele tem pesadelo. 
(PP) Bernardo responde que é fome. 
(PC) Francisco joga para ele um pedaço de pão. Os outros acordam 
e olham para Bernardo. Já podemos ver outros convertidos.  
(PC) Francisco olha para os outros irmãos, que olham para o pão. 
(PC)Os frades olham para o pão, Francisco diz para Bernardo  não 
se envergonhar e comer em paz. Distribui pedaços de pão aos 
demais. 
(PP) Francisco distribui o pão. 
(PC) Rufino, ao fundo pergunta de onde veio esta graça de Deus. 
(PC) Um dos irmãos diz que o pão é duro como pedra. Leão conta 
que o pão tinha sido dado por um camponês para os coelhos. 
(MPP) Francisco sorri. Pergunta sobre os coelhos. 
(PP) Leão diz que eles ficaram contentes de lhe dar e disseram sim 
quando pediu. Escutam-se risadas. 
(MPP) Francisco também sorri. 
(PC) Todos riem. 
 
Os enquadramentos e os demais elementos utilizados procuram 
reforçar a questão da união entre estes primeiros irmãos mesmo na 
adversidade: podemos ver as paredes o que reforça que o espaço é 
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reduzido;a proximidade dos personagens, quase sempre tem mais 
de um enquadrado; pouca iluminação, às vezes os rostos ficando 
na sombra; sem trilha musical, os sons são os da noite, 
principalmente do vento e de corujas. 

39 Tentação 01:08:31 01:11:02 (PS) Francisco e dois irmãos estão caminhando por um campo 
nevado. Francisco vê uma família reunida, pai, mãe e filhos; se 
aproxima de uma criança e sua mãe o retira. A mulher volta para 
junto da família. 
(PPP) Francisco com olhar cansado, parece chorar. 
(PG) O campo nevado. 
(PS) Francisco retira sua túnica e nu se joga na neve, rola e 
engatinha na neve. 
(PC) Bernardo e Angelo correm para ele. 
(PC) Francisco deitado na neve. 
(PM) Francisco engatinha na neve, se joga e fica deitado de bruços. 
(PM) Deitado junta neve, vai se levantando e juntando mais neve 
para cobrir seu sexo, como se para aplacar um desejo. 
(PS) O rosto de Francisco, suas mãos juntando neve, seu rosto 
novamente. 
(PP) Seus amigos chegam e olham. 
(PPP) Francisco já vestido tem o semblante calmo, sereno. 
(PC) Os três com estátuas de gelo entre eles. 
(PP) Os amigos olham e sorriem. 
(PPP) Francisco fala que a maior é sua mulher, o menor seu filho. 
Diz que foi tentado. Pede que o perdoem.  
 
Uma das poucas cenas externas, exceto da favela, neste segmento, 
sua iluminação é natural, procurando acentuar o branco da neve, 
em contraste com as roupas, em sua maioria, marrons, a vegetação 
seca e o corpo nu de Francisco.O uso do som é essencial para dar 
grandiosidade e sentido à cena: a música instrumental, que num 
crescendo, dá à cena um sentido quase místico, de revelação, 
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complementada com gemidos de Francisco que procuram transmitir 
o seu desejo sexual naquele momento. 

40 Dividindo o 
grupo 

01:11:03 01:11:41 (PC) Retorna para o local, na “favela”, no qual Francisco e seus 
seguidores vivem. Eles estão se banhando em uma poça d’água. 
Francisco diz que é momento de separar-se e em dois irão pregar 
no norte, no sul e em Assis. Rufino, que fica em Assis, diz que tem 
vergonha. Francisco diz que ele deve ir na catedral. Rufino diz não 
saber falar e que todos o conhecem. Francisco diz para ele ir nu 
que assim não o conhecem. Os outros riem. 
 
Um único plano, frontal, sem variações. O diálogo tem importância 
pois é o momento em que o grupo se divide e de uma fraternidade 
transforma-se na Ordem. 

LTC e 1C 

41 Pregação e 
perseguição 

01:11:42 01:16:42 (PS) Rufino entra nu na igreja durante a missa. As pessoas riem e 
gritam.  
(PC) Clara está na multidão. 
(PC) A multidão presente na igreja, risos e rostos de desaprovação. 
Clara é um dos rostos na multidão. 
(PA) Rufino em pé no altar, nu, cobre seu sexo com as mãos. 
(PC) Os jovens riem. 
(PC) Rufino começa a pregar sobre paz para a multidão, alguns 
riem, outros desaprovam. 
(PA) Rufino pregando. 
(PC) A reação da audiência. 
(PP) Rufino prega, seu olhar é de desespero. 
(PS) Francisco e Leão entram correndo na igreja e cobrem Rufino. 
(PPP) A mãe de Francisco o vê e se desespera. 
(MPP) Francisco pede perdão a Rufino por ter sido impiedoso. 
Francisco pede que ele fale novamente.  
(PC) A reação da audiência: mulheres mandam que ele suma da 
casa de Deus. 
(PC) Destaque para o rosto de Clara na multidão, seus olhos 
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parecem refletir. 
(PS) Os três no altar, Rufino agora coberto por um hábito, Francisco 
o incentiva a continuar.Francisco corre até a parede em que está 
um crucifixo. 
(PS) Retira o crucifixo e leva-o para o meio do povo, Clara está 
próxima a ele. Silêncio, e Francisco começa a falar com o povo: 
como é fácil ser devoto da imagem de madeira, mas que eles 
querem mandar embora um homem que quer se tornar santo. Fala 
sobre os pobres que moram fora dos muros da cidade. 
(PC) O choro de desespero da mãe de Francisco. 
(PS)Francisco pergunta se eles ajudarão e rezarão com ele pelos 
pobres. Começa a citar nomes, suas dificuldades e doenças e como 
aceitam sua carga de desgraça.  
(PP) Clara assiste a tudo, emocionada. 
(MPP) Os três rezando no altar.  
(PC) A reação da multidão.  
(PPP) Francisco, que continua rezando, fecha os olhos, abre os 
olhos e parece ver alguém. 
(PPP) Clara, os olhos emocionados. 
(MPP) Os três novamente. Homens os chamam de loucos, jogam 
pedras neles. 
(PC) Os homens jogando pedra neles e correndo até o altar. 
(PG) Os jovens os agarram. 
(PC) São derrubados e arrastados do altar. 
(PC) São arrastados para fora, passando pela multidão que assiste. 
(MPP) Francisco sendo empurrado e expulso da igreja. 
(PC) Volta para a barraca com Leão lembrando que apanharam 
muito. Muitos jovens vinham até eles, mas começa o período de 
perseguição. Angelo diz que isto deve ser escrito. 
 
As imagens, cores e iluminação contrastam com o local onde vivem 
os irmãos. Os cortes são utilizados para mostrar a reação das 
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pessoas que estão presentes na Igreja, com destaque para o 
desespero da mãe de Francisco, em closes. A força das imagens, 
principalmente dos três sendo arrastados é salientada pela música, 
com tons religiosos. Os diálogos têm extrema relevância para a 
cena ao expor o tipo de cristão que Francisco vem propor. 

42 Clara quer 
ser um irmão 

01:16:43 01:20:20 (PC) Clara lembra que também foi por sua causa. Leão diz que 
escreverá que também foi por mérito dela. Outro frei, ao fundo, 
sorri. 
(PM) Volta ao passado, com Clara e Francisco conversando, ele 
dizendo que ela pode vir de vez em quando. 
(PPP) Clara diz que tudo ou nada, como Jesus e como Francisco. 
Ela tem olhar decidido. 
(PPP) Francisco diz que não quer que ela sofra humilhações ou 
seja ferida. 
(PPP) Ela sorri e o chama de “mater caríssima” e diz que o amor 
tem um preço. 
(PP) Ele diz que o único medo que lhe restou é o medo por Clara. 
(PP) Ela cita alguns medos que acha que ele pode sentir em 
relação a ela. Mas com olhar decidido pede que ele permita a ela 
oferecer a segurança que desfrutou. 
(PC) Os irmãos dentro da capela, ajoelhados, Rufino diz para negar 
o pedido de Clara e que sua prima não pode viver ali com eles. 
(PPP) Rufino continua a falar que Clara não poderia viver e ser 
como eles. A câmera passa pelo rosto de outros irmãos, em 
silêncio, e para em Francisco, que pergunta se ele acabou. 
(PPP) Rufino fala sobre Clara dizer amar Cristo.  
(PC) Rufino insinua que o amor de Clara pode ser por Francisco, 
que pede que ele continue. Ele insinua que o amor de Francisco 
também pode ser não só pela alma dela. 
(PPP) Francisco fala que Clara é bela, mas que Rufino não deve 
transferir os seus medos para ele. 
(PPP) Rufino diz que ele confia muito nele mesmo. 

Nenhuma 



191 

 

(PPP) Francisco diz que confia nela. 
(PPP) Rufino lembra que serão ainda mais insultados, que 
imaginarão coisas. 
(PPP) Francisco pergunta que coisas. 
(PC) O grupo, em número de oito, com Francisco e Rufino cada um 
em um canto do quadro. Rufino fala sobre o que imaginarão ao ver 
uma moça no meio dos homens. 
(PPP) Francisco, cabeça baixa, olhar pensativo, diz que Clara quer 
se tornar um irmão. 
(PC) Leão acha fantástico. 
(PPP) Volta para Francisco, em silêncio. 
(PC) Leão diz que é de verdade, Ângelo fala sobre as mulheres que 
conheceu em suas andanças, Leão propõe que ela se vista como 
eles, assim não a distinguirão deles. 
(PC) Outro irmão lembra que há mulheres entre os pobres e 
leprosos. Bernardo lembra que Cristo confiou nelas. Rufino, com 
cara séria, diz que ele era Cristo, mas ele são homens. 
(PP) Egídio (seu nome não é citado, mas identificamos pelos 
créditos) pergunta por que limitar a palavra de Deus (é a primeira 
vez que fala). Leão concorda.  
(PS) Francisco reflete sozinho, sob a chuva, a câmera se aproxima 
do rosto e em off ouvimos a voz de Clara dizendo que está com ele 
sempre e que ele mostrou-lhe como a vida é bela.  
(PC) Francisco na capela, de joelhos, em frente ao crucifixo. 
(PA) Em enquadramento com câmera alta,Francisco olha para o 
crucifixo, parecendo pedir respostas sobre o que fazer. 
 
A câmera utiliza do campo/contracampo, em um tipo de cenografia 
que JULLIER e MARIE (2009) chamam de tribunal, na qual a 
câmera procura mostrar que todos tem suas razões, colocando a 
decisão para o espectador-juiz. 

43 A conversão 01:20:21 01:22:45 (PM) Clara está correndo, de noite. Nenhuma 
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de Clara (PA) Ela se encontra com Francisco e seus irmãos. 
(PPP)Clara passa seus olhos por todos, sorri, os chama de pais, 
mães e irmãos e pede que a acolham. 
(PA) O grupo de irmãos, Francisco à frente, responde a ela, seguido 
pelos irmãos. 
(PM) Clara, com o crucifixo à sua frente, se troca. 
(PS) Detalhe das mãos de Clara pegando o hábito igual ao dos 
demais irmãos. A câmera segue para o rosto de Clara que veste o 
hábito. 
(PS) O rosto de Rufino que pergunta para Clara se ela tem certeza. 
A câmera desloca-se e mostra Clara cortando o cabelo. 
(PP) Clara, Rufino e Pedro Cattani. Ela entrega a tesoura a Pedro, 
que continua cortando. 
(MPP) Francisco, do lado de fora, caminha, parecendo pensativo, 
rezando, adjetivando o nome de Clara: “pobre belíssima”, “peregrina 
do mundo”, “mistério de Deus”, “reze por nós”. 
 
Um dos destaques da cena é a iluminação que se utiliza de 
archotes, dando uma iluminação bela e etérea, diferente da maioria 
das cenas do filme.  

44 Clara corre 
perigo 

01:22:46 01:24:10 (PS) Um homem a cavalo tenta segurar Clara, juntamente com 
outros homens também a cavalo. Eles reconhecem Clara, dizem 
que ela está sendo procurada e que vão levá-la para casa. Clara 
foge, os jovens a perseguem; aparecem no quadro outros homens 
com cães. 
(PS) Francisco trabalha no campo junto com Rufino, que diz estar 
preocupada com Clara sozinha pelas estradas. Francisco diz que a 
mandou. Francisco sai correndo. 
(PM) Clara que vem correndo pela estrada, cabelos curtos, hábito 
igual aos dos irmãos. Ela tromba com Francisco que pergunta o que 
aconteceu, ela diz que nada. Sorriem. 
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Na primeira parte da cena, a câmera utiliza o ponto de observação 
que JULLIER e MARIE (2009) definem como olhar “no lugar”, ou 
seja, o expectador é Clara naquele momento. 

45 O voto de 
Clara 

01:24:13 01:26:13 (PS) Homens a cavalo pela favela. As pessoas correm, vemos 
Bernardo e Angelo correndo.  Um tio de Clara pergunta a Bernardo 
pela sobrinha. Vemos homens a cavalo com tochas na mão. 
(PG) Um homem a cavalo corre em direção às pessoas e aos 
barracos. 
(PG) Ele abre as portas de lona e expulsa as pessoas de dentro. 
Vemos um frade, provavelmente Francisco, correndo no meio das 
pessoas. 
(PS) Dois homens a cavalo, um deles bate em um homem que cai. 
Egídio diz a Francisco que querem Clara. 
(PS) As pessoas fogem para dentro da capela de São Damião, 
enquanto um dos homens com tocha corre em direção a um 
barraco e coloca fogo nele. 
(PD) O teto de um barraco cai sobre uma mulher e uma criança. 
(PC) As pessoas entram na capela, Bernardo e Angelo entre elas. 
(PC) Um grupo, principalmente de mulheres e crianças, sentados 
dentro da capela. Clara e Francisco estão sentados com eles, o 
centro do quadro. Todos rezam, acompanhando Francisco. 
(PS) O tio de Clara entra na capela com outros homens, caminha 
entre as pessoas e procura por Clara. 
(PC) Clara olha para trás. 
(PC) O tio de Clara continua procurando. Clara se levanta. 
(PPP) Clara diz que está ali e para deixarem os outros em paz 
(PP) O tio olha para ela com olhar de surpresa. Manda que ela volte 
para casa. 
(PP) Clara e Francisco, com uma criança de colo. Ela diz que já 
está em casa. Tira o capuz e mostra o cabelo cortado, dizendo que 
fez um voto.  
(MPP) O tio pergunta a quem fez o voto, se a estes bobos e levanta 
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um dos irmãos. 
(MPP) Clara diz que fez o voto a Deus e que eles estão na casa 
Dele. Seu olhar é firme. 
(PP) O tio avança em direção a ela, mas o pai dela manda-o parar. 
(MPP) Pedro Cattani e outro frade entram na frente de Clara para 
protegê-la. 
(PP) O tio se afasta, o pai tem um olhar que parece de descoberta 
de algo quando olha para a filha. 
(MPP) Novamente Clara, com Pedro à sua frente, Francisco atrás e 
outro frade ao seu lado. 
(PP) O tio sai, seguido pelo pai de Clara. 
(PPP) Clara olha-os irem embora. Tem um leve sorriso nos olhos.  
 
O som do início da cena, com os trotes dos cavalos e choro de 
criança causa uma sensação de desespero. 
Na segunda parte dentro da capela, todos os cortes e 
enquadramento são utilizados para salientar a força de Clara que 
enfrenta todos para proteger aos presentes e também para manter 
sua escolha. O close final reforça a vitória desta mulher em um 
mundo masculino. 

46 Uma nova 
vida 

01:26:14 01:27:44 (PC) Clara ajuda a parteira no parto de uma mulher. A mulher diz 
por que nascer. Francisco traz um balde com água. 
(PS) No mesmo quadro vemos Francisco que reza do lado de fora 
da tenda e a mulher, dentro da tenda, em trabalho de parto. A 
câmera se movimenta para fora e enquadra Francisco e crianças ao 
seu lado e outras brincando ao fundo. Ele pega uma das crianças 
no colo. 
(PC)A parteira tem um bebê no colo. Clara dá uma manta sua para 
agasalhar o bebê. A mãe diz se tivesse um pouco de lã. Francisco 
entra e dá sua túnica.  
(PS) Detalhe do bebê com sua mãe ao fundo, com olhar triste. A 
parteira o entrega a Francisco. Ele segura o bebê, com Clara a seu 
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lado (close).  Francisco diz que é um filho do Rei dos Reis. 
(PC) O pai entra e diz para não falar besteira. 
(PPP) O rosto de Clara, com o bebê no colo. 
 
Os enquadramentos procuram acentuar Francisco e Clara como 
pais de uma grande família (como uma família-mundo). Os diálogos 
são importantes pela percepção dos pobres como tristeza, trazer 
mais uma vida para uma vida tão miserável. O rosto da mãe e as 
falas da mãe e do pai (tristeza) contrastam com os de Francisco e 
Clara (felicidade). 

47 Francisco 
precisa tomar 
uma decisão 

01:27:45 01:28:54 (PS) Francisco, de capuz,caminha com o bispo em uma igreja. O 
bispo diz que estão dizendo que Francisco é um provocador. Que 
estão protestando, que agora têm até mulheres, que deve construir 
um convento, aceitar terrenos, ter um teto. Francisco diz que é mais 
feliz assim, livre. O bispo diz que as mulheres correm riscos. Que 
eles não podem vagar assim, feito vagabundos. 
(MPP) Leão escuta, escondido, o bispo dizer que não pode 
defendê-los, só o Papa.  
(PS) Os dois caminham. O bispo diz que Francisco deve entender 
que só com a permissão dele terão paz. Leão aparece em primeiro 
plano, o bispo diz que Francisco deve tomar uma decisão, que só o 
papa pode resolver tais problemas. 
 
Os enquadramentos utilizados, com a câmera filmando de longe o 
caminhar de Francisco e do bispo, sem música ou som, procura 
enfatizar a conversa como algo secreto. O ambiente, com seus 
arcos, ganha importância para marcar que estamos nos domínios 
da Igreja. Os diálogos são quase sussurados, principalmente pelo 
bispo, acentuando a ideia de algo secreto. 
Ponto interessante na construção cênica é a presença de Leão, 
escondido, que presencia a conversa. Nas demais cenas, sempre 
está presente pelo menos um dos frades do grupo que está na 
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tenda, mas como participante. Neste caso, Leão está escondido, 
ouvindo a conversa. 

48 Viajando para 
Roma 

01:28:55 01:30:15 (PS) Os irmãos na beira de um rio, lavando suas roupas, se 
banhando, remendando seus hábitos.  Eles riem, se divertem, se 
ajudam. Leão informa que irão se apresentar ao Papa.  
(PS) Outros irmãos estão secando suas roupas. Francisco conversa 
com Pedro Cattani e diz que ele não os receberá. Pedro diz que 
Inocêncio III estudou na mesma faculdade que ele e que é uma 
pessoa sensível. Francisco diz que Pedro Cattani falará com o Papa 
por eles. Pedro diz que se Francisco assim quiser ele obedece, mas 
que é Francisco quem deve falar. Os frades chegam, pegam Pedro 
Cattani no colo e o jogam na água. 
 
É uma cena de preparação para os personagens que irão aparecer 
em seguida, principalmente o papa. São utilizados pouquíssimos 
cortes, com uso maior de deslocamento de câmera ou entrada de 
personagens no quadro para mudar o tipo de enquadramento, de 
um plano médio, por exemplo, para um plano conjunto ou um 
primeiro plano. 

LTC 

49 A audiência 01:30:16 01:35:37 (MPP) Os irmãos caminham, estão sendo conduzidos para a 
reunião, os religiosos olham para estes homens maltrapilhos. 
(PA) Um homem em roupa roxa conduz o grupo, Francisco é o 
terceiro na fila, após Pedro Cattani e Bernardo. O homem bate na 
porta pesada de ferro. O religioso que abre a porta informa que 
deve haver um erro pois a assistência aos pobres é em outro setor. 
O que os conduz diz que não são pobres, só parecem e que é uma 
ordem do Cardeal de São Paulo. O que abriu a porta manda que o 
sigam. 
(PA) O papa Inocêncio III está falando que todo o poder está ali, 
com eles. Ele caminha no ambiente, com diversos cardeais e 
religiosos.Ele conversa com um cardeal (Cardeal Hugolino – 
conforme informação nos créditos). 
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(PC) Ele olha e pergunta quem são os mendigos e quem os deixou 
entrar. 
(PC) O religioso que recebeu o grupo na porta está entrando com 
eles e informa que foi o Cardeal de São Paulo. 
(PC) Ele caminha pelo ambiente e o cardeal os chama. O papa está 
sentado ao centro, com outros cardeais a sua volta. 
(PC) O grupo caminhando para o centro, com Pedro Cattani à 
frente, que se ajoelha e beija os pés do Papa. 
(PPP) O Papa é enquadrado em câmera baixa e pergunta do que 
lhes acusam? 
(PC)O grupo ajoelhado, com os cardeais a sua volta. 
(PPP) O Papa diz que todos acusam Roma de algo. 
(PPP) O cardeal Hugolino, concorda. 
(PPP) O cardeal de São Paulo diz que eles não acusam ninguém. 
(PA) O cardeal de São Paulo, fala, com o Papa e o outro cardeal no 
mesmo quadro. Diz que não conhecem palavras de ódio, amam 
todos, inclusive eles, que querem viver segundo o Evangelho e que 
pedem confirmação de sua regra. 
(MPP) Um religioso começa a ler um pequeno papel: é a primeira 
Regra. 
(PC) O Papa se levanta, o religioso continua lendo. 
(PC) Os irmãos de joelhos, o cardeal de São Paulo em pé, o Papa 
de costas ao fundo. Em off, o religioso continua a ler o papel. 
(MPP) O religioso lendo. Uma voz o interrompe. 
(PC) Os cardeais sentados, um deles começa a falar sobre estes 
grupos que começam assim seguindo o evangelho. 
(PA)O Papa e o cardeal de São Paulo ouvindo. 
(PC) O cardeal continua falando dizendo que depois são dominados 
pela vaidade. 
(PA) Um outro cardeal diz que depois passam a se proclamar os 
únicos cristãos. 
(PC) Os irmãos ajoelhados, o Papa e o cardeal de São Paulo ao 
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fundo em pé, enquanto a voz do cardeal diz que começam a atacar 
Roma.O cardeal de São Paulo os defende, diz que têm 
recomendação do bispo deles e que os observou por mais de um 
mês. 
(PP) Um cardeal o questiona sobre eles se privarem de tudo. 
(PC) O cardeal de São Paulo, com o Papa e o cardeal Hugolino, 
questiona se teriam que admitir que viver segundo o Evangelho 
seria impossível.O cardeal Hugolino diz que isto não podem 
declarar. O Papa diz que não o farão. 
(PP) O rosto do outro cardeal parece intrigado com a fala do Papa. 
(PC) Os irmãos continuam ajoelhados, com o Papa e o cardeal de 
São Paulo à sua frente. O Papa pergunta quem é o líder e o cardeal 
de São Paulo olha para o grupo. 
(PC) (inicia música) O grupo ajoelhado e de cabeça baixa.  
(PP) O cardeal de São Paulo vai até o grupo e chama Francisco. 
(PC) Francisco levanta a cabeça, olhando para o cardeal. De 
joelhos, olha para frente. 
(MPP) O Papa, sentado no trono, pede que ele fale. 
(MPP) O cardeal de São Paulo olhando para Francisco. 
(PC) Francisco, no meio dos irmãos ajoelhados, diz que não sabe. 
(PP) O cardeal Hugolino com olhar sério. 
(PPP) Francisco diz que está confuso. 
(PPP) O Papa pergunta se acha importante se vestir 
miseravelmente. 
(PC) Francisco, ajoelhado no meio do grupo, diz que é um primeiro 
passo, vestir-se como “um homem novo”.  
(PPP) O cardeal Hugolino, com olhar de certo deboche, diz que 
esta é uma bela citação de um texto de São Paulo. 
(MPP) O Papa, sorrindo, o questiona ainda sobre serem ricos e 
agora viverem como pobres, como podem resistir num mundo 
corroído pelo pecado. 
(PPP)Francisco fala que seguindo as pegadas Dele.  
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(PPP) O cardeal Hugolino olha intrigado, mas com um meio sorriso, 
afirmando “as pegadas de Cristo”. 
(PD) Detalhe dos olhos e ouvidos do Papa. Esta fala, “as pegadas”, 
parece influenciar o pensamento dele. 
(PPP) O cardeal de São Paulo olha para o grupo. 
(PC) O Papa e o cardeal Hugolino trocam um olhar. O cardeal de 
São Paulo olha para o grupo. O Papa olha para Francisco. 
(PPP) Francisco olhando para o Papa. 
(PP) O cardeal Hugolino olha para o Papa, como se estivesse 
esperando uma reação. 
(PPP) O Papa ri, diz que as pegadas estão cobertas de pós, 
misturadas com de impostores.Pergunta também como poderá 
amar aos cardeais se não são pobres. 
(PC) Francisco, que continua ajoelhado,olha para os religiosos que 
os rodeiam e diz que sem [pausa] 
(PP)O cardeal que inicialmente os questionou escutando. A voz de 
Francisco complementa: sem limite e... 
(PC) Francisco continua:julgamento. Tudo é dito baixinho, por um 
humilde Francisco, que se vira para o Papa. 
(PPP) O rosto do cardeal de São Paulo, com ar impressionado.  
(PC) Francisco e seu grupo. 
(PPP) O Papa diz que não serão eles a reprimir qualquer graça 
possível, dá um leve sorriso, e complementa se forem realmente os 
homens novos. E diz que os espera. A câmera desce e mostra sua 
mão direita, com o anel papal em destaque, os abençoando. 
 
No início a câmera caminha com os frades os filmando de costas, 
como se fosse um deles, na utilização de um ponto de vista que 
JULLIER e MARIE (2009) chamam de olhar “com”, ou seja, nós 
estamos com o grupo de irmãos que caminha. 
Os elementos cenográficos e diálogos procuram reforçar o poder e 
a estrutura eclesial: o cenário com grandes colunas de pedra; o 
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figurino que mostra diferentes tipos de ordens religiosas e, mesmo 
não tão ostensivamente como em outros filmes que apresentam 
esta passagem, o contraste entre Francisco e seus seguidores e o 
luxo dos presentes (o papa de vermelho, os cardeais de roxo); os 
diálogos procuram enfatizar o poder da Igreja, a questão das 
heresias e que a aprovação da Regra seria baseada na premissa 
de que viver o Evangelho não pode ser contrário à Igreja. 

50 O retorno e 
uma nova 
vida 

01:35:39 01:37:50 (PS) Clara corre ao encontro dos irmãos, acompanhada das 
crianças. Os irmãos chegam correndo também. As crianças gritam 
por Francisco. Clara pergunta a Francisco (cada um em um canto 
do quadro) o que aconteceu. Francisco informa que o Papa deu sua 
autorização, sua benção. Todos estão felizes e festejando. 
(PS)Crianças pulam de cima de barracos, o povo corre abraçar 
Francisco, querem tocá-lo.  Os irmãos pedem calma ao povo, 
pedem que não o esmaguem, não o machuquem, o levantam nos 
ombros e caminham com as pessoas ao seu redor. 
(MPP) Volta para a barraca, e Leão diz que se os cardeais os 
tivessem visto não teriam levado eles a sério. 
(PPP)Clara sorri, com Rufino ao fundo. 
(MPP) Egídio diz: “Mas alguém nos levava a sério?”. Leão diz que 
muitos, talvez até demais. Diz que porque era [pausa]  
(PP) Clara completa porque era ele, Francisco. Rufino diz que ela 
sempre o amou, ela sorri e diz, “sempre e para sempre”.  
(MPP) Leão diz que também, Bernardo começa a falar. 
(PPP) Bernardo diz como ele foi um terremoto em sua vida, que 
mudou sua. 
(PPP) Ângelo diz que era um covarde e não sabia. 
(PC) O grupo todo. Angelo diz que Francisco era uma nova vida. 
Leão começa a escrever. 
(MPP) Leão escreve: “Novae grattia verbum”. 
 
Destaca-se o uso da música na cena para dar grandiosidade ao 

Nenhuma 



201 

 

acontecimento. A alegria dos irmãos e do povo é reforçada por uma 
música instrumental, com tambores, que mostra este como um 
momento de celebração.  
As pessoas correndo e chamando por Francisco reforça a ideia de 
sua grandiosidade para o povo, muito diferente da recepção, um 
pouco fria, que recebeu da Igreja. 

05 - A Ordem Franciscana  
51 A reunião 

anual 
01:37:51 01:39:55 (PS) Diversos frades reunidos, não se vê nenhum dos que estão na 

tenda. Rufino entra no quadro, caminha em um campo com 
inúmeros frades, e narra que a palavra da nova graça foi tão 
difundida que jovens de todas as cidades quiseram tornar-se 
irmãos. Conta que eram tão numerosos que se encontravam uma 
vez por ano, em Assis, no Pentecostes.  
(PS) Rufino sobe um pequeno morro, um grupo de jovens o segue, 
ele chega ao grupo inicial, com Francisco.Leão pergunta como fará 
para conhecer todos, para alimentar todos. Os jovens se aproximam 
e se ajoelham perante Bernardo, achando que é Francisco. Ele ri e 
aponta para Francisco. Eles se ajoelham perante Francisco e 
agarram suas roupas, ele diz que não, procura se afastar e manda-
os levantar. Pergunta de onde vêem, eles respondem várias 
cidades. Um deles pergunta como pode ser igual a Francisco. Ele 
diz que devem anunciar a paz e tê-la no coração. Perguntam como 
seguir seu ensinamento quanto a não ter nada, se devem ser nu e 
cru. Francisco explica que devem ser nus como a mão. 
 
A ambientação da cena, num campo, inicialmente com névoa,com 
inúmeros frades, com diversas características físicas, hábitos 
diferentes, alguns em cavalos, sublinha o crescimento da Ordem. 
Os enquadramentos e o movimento da câmera, passeando junto 
com Rufino, auxiliam nesta ênfase. 
Os diálogos são interessantes para mostrar como parecia difícil, às 
vezes, entender a simplicidade do que ele pregava. 

LTC 
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52 Novos 
tempos, nova 
casa 

01:39:56 01:40:56 (PS) Frades tendo um lauto banquete, num local com grandes 
colunas. Coisas caem do teto (som de telhas sendo arrancadas). 
Um dos frades (não é citado o nome, mas trata-se de Frei Elias) 
anda, se afasta e a câmera mostra Egídio e Francisco arrancando 
as telhas e as jogando no chão. Elias pergunta o que está fazendo, 
outro diz que aquela é a casa deles. Francisco diz que seus irmãos 
não têm casa e continua destruindo o telhado. Os frades dizem que 
lá estão suas bagagens, seus mantimentos. Eles caminham, a 
câmera mostra um outro grupo, com o cardeal Hugolino ao meio. 
(PPP) A nuca do cardeal e de Elias (Francisco e Egídio em cima do 
telhado, no fundo entre as duas cabeças).Elias se vira e diz que é o 
próprio Francisco que quer destruir a casa. 
(PC) Elias e o cardeal Hugolino olham e o cardeal diz que é um 
santo homem, com idéias próprias. Elias diz que ele pode cair, pois 
já não vê bem e se dirige a Francisco. 
(PC) (câmera alta) Francisco e Egídio em primeiro plano, o grupo 
embaixo: Elias pede para Francisco parar dizendo que a casa é do 
município de Assis e que foi oferecida a eles. Francisco diz que eles 
não aceitaram. Elias diz que agora tem irmãos mais delicados, 
nobres, professores e se estes devem dormir no relento. Francisco 
responde que sim, junto com os esquilos. 
(PPP) O cardeal Hugolino parece sorrir, se divertindo com a cena. 
(PA) (câmera alta) Elias pede que desça pois chegou o mensageiro 
do Papa, o cardeal Hugolino. 
 
O mais relevante na cena são os diálogos que procuram mostrar os 
primeiros confrontos dentro da Ordem, principalmente quanto à 
questão de posse de bens e o conforto dos irmãos.  
Os enquadramentos procuram mostrar o distanciamento entre o 
grupo e Francisco. 

Nenhuma 

53 Francisco é 
confrontado 

01:40:57 01:46:11 (PA) O cardeal Hugolino e o bispo de Assis, sentados, escutando.  
(PC) Francisco sentado ao centro, com seus seguidores a sua volta. 
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Francisco diz que ninguém os obriga, mas são irmãos sem nada. 
Ele diz que não julga quem está acima. 
(PP) Francisco continua dizendo que eles escolheram ficar 
embaixo. Sem nada, sem medo, livres.  
(PPP) Três frades, que estavam no grupo junto com Elias. Um deles 
pergunta o que quer dizer com “sem nada”.  
(PP) Francisco olha para o lado. Gritos dos outros frades. 
(PPP) Um dos frades diz que querem ter uma regra, um programa. 
E que esta é a opinião de quem protesta. 
(PC) Uma voz clama por um programa. Francisco diz que a regra 
existe, é o Evangelho. Pergunta para o frade o que espera. 
(PC) Um grupo com Pedro, Bernardo e Rufino à frente. Uma voz 
pergunta o que Francisco quer dizer com isso. 
(PC) Outro grupo com os contestadores e, sentados, vemos Angelo 
e Leão. Um do grupo dos contestadores diz que o Evangelho é 
coisa séria e que querem um programa. Vozes de protesto junto 
com eles. Vários gritam que querem um programa. 
(PPP) Francisco, com olhar de tristeza. 
(PC) Começa uma discussão entre os grupos. 
(PP) Francisco ouve a discussão olhando para um lado, depois para 
o outro. 
(PP) O cardeal Hugolino escuta. 
(PC) Um dos frades diz que Francisco toma o evangelho ao pé-da-
letra como um ignorante. Ao seu lado está Elias. 
(PP) Francisco concorda, pergunta ao frade se este é inteligente. 
(PPP) O frade diz onde estudou e o que estudou. 
(PP) Francisco, rosto sereno e um leve sorriso, pergunta se o irmão 
se lembra se com ele estava um estudante de nome Jesus de 
Nazaré. 
(PA) Os representantes da Igreja. O bispo e o cardeal riem. 
(PPP) O frade pergunta o que quer dizer.  
(PPP) Francisco olha para baixo e abaixa sua cabeça. 
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(PC) Francisco cobre sua cabeça com seu gorro e diz que foi ele 
que estudou, se debruça. 
(PPP) Detalhe das mãos de Francisco na terra e de seu rosto 
coberto pelo gorro. Ele diz que estes irmãos são sábios e sabem e 
podem falar. Pega capim e terra com as mãos e diz que está tão 
abaixo, esfregando terra no rosto, que se confunde com a poeira. 
Levanta seu rosto dizendo que não é ninguém. 
(PP) O frade estudado e Elias. Ouvimos a voz de Francisco que diz 
que nada sabe, só conseguiu escutar. 
(PP) O cardeal Hugolino escuta, parecendo intrigado. 
(MPP) Francisco com capim na mão olha para frente e diz que 
finalmente conseguiu ouvir determinadas palavras, que recita para 
os irmãos.  
(PPP) Francisco é novamente confrontado, principalmente pelos 
irmãos que dizem ser motivo de insulto. 
(PC) Um dos frades diz que aquilo é uma farsa. Uma gritaria dentro 
do grupo contestador. 
(PC) Um grupo, com Bernardo, Pedro e Rufino. Bernardo pede 
calma. 
(PPP) O frade estudado e Frei Elias. 
(PP) Francisco diz que ri ao invés de chorar. Diz que ouviu também 
algo e recita palavras do evangelho. 
(PC) Um grupo de frades que ouve Francisco com atenção. 
(PP) Francisco continua recitando.  
(PPP) O grupo contestador. 
(PP) Francisco continua e fala sobre amar quem não os ama, que 
não julguem. 
(PC) Em silêncio, os frades prestam atenção em suas palavras. 
(PP) Francisco diz que a misericórdia de Deus é insondável, que 
devem perdoar sempre, que devem, acima de tudo, doar sempre. 
(PPP) Novamente é confrontado porque não têm nada para dar.  
(PP)O rosto de Francisco mostra que ele está sofrendo, ouvindo a 
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discussão entre os irmãos. 
(PA) O cardeal e o bispo se olham, parecendo preocupados. 
(PC) O grupo que tem Pedro, Bernardo e Rufino à frente.  
(MPP)Francisco se levanta, olha em seu redor, dá de ombro e se 
dirige ao cardeal Hugolino. 
(PPP) O cardeal Hugolino. 
(PPP) Francisco caminha para ele, se diz cego, ajoelha e pergunta  
se um cego pode guiar outros cegos.  
(PC) O cardeal puxa Francisco e o abraça. O bispo se ajoelha e 
também o abraça. 
(PPP) Francisco abraçado pelo bispo. 
 
São utilizados diversos elementos para ressaltar o confronto, além 
dos próprios diálogos: a posição dos personagens (Francisco 
sozinho no centro, os irmãos favoráveis a ele sentados, os 
contestadores em pé), os cortes e enquadramentos utilizados, a 
interpretação facial dura dos contestadores. 
Um ponto marcante é o sofrimento de Francisco, marcado pelos 
seus olhos tristes e lacrimosos e ressaltado por uma música triste.  

54 Precisamos 
de mudanças 
 

01:46:12 01:48:08 (PC) Uma reunião dos frades, um deles discursa que estão de mãos 
atadas, outro expulsa uma criança que observa por uma janela. 
(PA) Elias discursa dizendo que Francisco não quer mudanças, que 
aceitem cargos, casas. 
(PP) O cardeal Hugolino também está lá e defende Francisco, 
dizendo que ele tem o rigor de um herói. 
(PPP)Elias diz que é de um santo, devem admitir.Mas que nem 
todos podem ser. 
(PP) Outro frade diz que sem uma regra, os que agora estão e os 
que virão, ao invés de serem úteis a Igreja, serão um bando de 
vagabundos.  
(PP) Outro diz que a comunidade cresceu e não pode ficar sob a 
inspiração espontânea de Francisco, que ele aceita todos, que 
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podem entrar e sair quando quiserem, que não há normas 
disciplinares, que Francisco vive só o dia, não tem um plano.  
(PP) O que falou anteriormente continua dizendo que ele não tem 
preparação jurídica ou teológica para controlar uma ordem religiosa. 
A voz do cardeal Hugolino que começa a falar. 
(PM) O cardeal Hugolino diz que o seu fervor o tornam importante 
para a Igreja, sendo confrontado por Elias de que o movimento 
passou por mudanças.  
(PP) Elias continua dizendo que no início eram poucos, agora são 
muitos.  
(PP) Uma parte do grupo, com destaque para o frade que falou 
sobre Francisco não ter preparação para comandar. A voz em off de 
Elias diz que estão por muitas partes da Europa. 
(PP) Elias continua dizendo que muitas vezes não são aceitos pelas 
autoridades locais, não tem documentos que provem sua condição. 
(PC)Pedro Cattani, que está ali, defende dizendo que assim são 
livres. Os outros parecem se espantar com sua presença. 
(PC) Todos olham para Pedro Cattani. 
(PC) Cattani continua dizendo que os documentos prendem.  
(PC) Elias continua dizendo que são vistos como pedinte e até 
maltratados. 
(PD) Detalhe de uma parede de ripas através da qual percebemos 
um frade passando, de capuz e cabeça baixa, seguido por 
crianças.A voz em off de Elias diz que precisam de uma 
organização e de uma hierarquia instruída.  
(PP) O cardeal olha, tendo sua atenção chamada pelas vozes das 
crianças. Algo cai em sua cabeça. A voz em off de Elias continua 
discursando sobre a necessidade de ter sedes, etc. 
(PP) O frade que questionou Francisco anteriormente se levanta e 
diz que não estudou na Universidade para ver tudo acabar em 
servir os pobres e os leprosos. 
(PC) Pedro Cattani escuta aquilo com olhar de quem não acredita 
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no que ouve. A voz em off de Elias diz que se esticarem a corda 
demais vão acabar arrebentando. 
(PC) Vemos o grupo e alguém de costas saindo, Pedro Cattani 
olha. Elias, o principal orador,diz que estão perdendo muitos, que a 
popularidade de Francisco é enorme, que isto o deixa assombrado. 
(PP) O cardeal escuta, pensativo. A voz em off de Elias diz que são 
muitos jovens que querem aderir. 
(MPP) Diz que devem tomar o controle imediatamente. 
 
A construção da cena tem como ponto forte os diálogos, mas são 
os detalhes que procuram mostrar o ar de conspiração na “tomada” 
da Ordem: o susto dos presentes quando Pedro Cattani se 
manifesta e a passagem de uma figura ao lado da tenda, que 
pensamos ser Francisco que escuta o que dizem. 

55 Seja razoável 01:48:09 01:49:40 (PPP) Francisco, deitado e com a cabeça apoiada no chão, ouve o 
cardeal Hugolino que diz que a igreja continua sendo 
constantemente ameaçada, por hereges, que são coagidos a 
guerras para se defender. Que olham com inveja alguém como 
Francisco que pode viver o evangelho a parte de tudo isso.  
(PPP) Pergunta se Francisco não acha que a prática do Evangelho 
poderia ser mais acessível e que ele não pode pedir o impossível a 
um ser humano. 
(MPP) (câmera alta) Francisco deitado, o cardeal em pé, detalhe 
das mãos dele. Pede que Francisco reduza seu sonho.  
(PPP) Diz que é triste mas necessário, que ele deve ser razoável. 
(PD) As mãos do cardeal tocam Francisco que se afasta levemente. 
(PPP) O cardeal Hugolino pergunta para ele se não diz nada e o 
chama. 
(PPP) Francisco levanta seu rosto que estava encostado na terra, 
em lágrimas. 
 
A música, triste e com um certo ar de suspense, e a posição que 
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Francisco mantém, deitado e com o rosto escondido durante toda a 
cena, dão o ar da gravidade do momento. Mas é o close final no 
rosto em lágrimas de Francisco que resume todo o sofrimento deste 
homem que vê em vida seu sonho de vida e dos primeiros que o 
seguiram ruir à sua frente. 

56 O novo chefe 
“de nós” 

01:49:41 01:52:23 (PS) Crianças brincam com alguns irmãos e correm gritando por 
Francisco. Ele está saindo da tenda com o cardeal Hugolino. Pega 
na mão de uma criança e do religioso, sempre seguido e chamado 
pelos pobres. Egídio e outro irmão o seguem.  
(PC) Francisco e o cardeal Hugolino chegam onde estão os demais 
irmãos. Francisco é recebido e tocado com veneração por alguns. 
São recebidos pelo bispo e por Pedro Cattani, Elias diz que o 
estavam esperando e que é a vez dele falar. Francisco diz que não, 
que é a vez de Elias falar e ele ficar calado. O cardeal pede que 
Francisco fale e que nada será feito contra a vontade dele.Os dois 
saem, Francisco de mãos dadas com uma criança vai para o centro 
do círculo e os demais se sentam ou ajoelham para ouvi-lo. Ele em 
pé começa a falar. 
(PPP) Francisco diz para irem pelo mundo, de mãos vazias, como o 
menino que o acompanha (olha para baixo).  
(PP) O grupo contestador, com os três frades que seriam o seu 
núcleo (Elias ao centro). 
(PPP) O menino que o acompanha olha para Francisco. A câmera 
sobe para Francisco que pede que o esqueçam, que o considerem 
como morto. 
(PP) O cardeal Hugolino se assusta.  
(PM) Francisco diz que de agora em diante [pausa]  
(PC) O grupo de jovens que seguiu Rufino e outros que 
contestaram Francisco. 
(PPP) Leão com o olhar assustado, atrás outro frade dos primeiros 
tempos com olhar sério. 
(PPP) Francisco diz que o “nosso novo chefe” será Pedro Cattani. 
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(PP) Pedro Cattani e Bernardo lado a lado, com outros irmãos. 
(PPP) Francisco diz que “nós o obedeceremos”. 
(PC) Francisco se aproxima de Pedro Cattani e Bernardo. 
(PP) Se ajoelha na frente de Cattani,o menino abraça Cattani, e 
Francisco abraça os dois e Bernardo. Ao fundo, o cardeal Hugolino 
se levanta. 
(PP) Os primeiros seguidores olham a cena com tristeza. 
(PPP) Os jovens que contestaram também. 
(PC) Francisco de joelhos abraçado com Cattani e Bernardo. 
Entrega o menino a Cattani. 
(PS) Francisco se levanta e sai. Alguns frades, inclusive Rufino 
tentam segurá-lo. Ele foge seguido por um grupo. Rufino diz para 
deixarem ele ir. Ele continua correndo, subindo um pequeno morro 
com o grupo atrás dele aumentando. 
 
A construção da cena procura por meio de diversos elementos 
configurar tanto a divisão dentro da Ordem, a solidão e tristeza de 
Francisco e como ele era amado e entendido pelos pobres: os 
pobres e alguns irmãos o tocando enquanto caminham, sua posição 
solitária e sua fuga ao final, o abraço em Pedro Cattani e Bernardo, 
o som do vento, acompanhado em alguns momentos de uma 
música triste. 

56 O reencontro 
com o pai 

01:52:24 01:55:56 (PC) O pai de Francisco está na cama e várias mulheres rezam 
próximo a ele, sua esposa senta-se ao seu lado. 
(PS) Francisco caminha na chuva, passa pela porta da sua casa e 
segue. Volta e sua mãe abre a porta, o abraça e leva para dentro. 
(PS)Francisco entra sozinho, se aproxima da cama, passando pelas 
mulheres que rezam. 
(PP) Francisco tem o rosto machucado e os olhos lacrimejantes, se 
aproxima do pai. 
(PPP) O pai, que parece não enxergar mais, diz que ele voltou, que 
sabia. 
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(PPP) Francisco olha para a mãe. 
(PPP) A mãe que chora. A voz do pai em off diz que dizia para a 
mãe dele... 
(PPP) Francisco olha para o pai. 
(PPP) O pai, com a mão de Francisco em seu rosto, completa sua 
frase, que dizia para a mãe dele que ele voltaria. Diz que não vai 
alterar o testamento, porque ele voltaria. Completa, um filho é um 
filho. 
(PPP) Francisco chora, olhando para o pai e pede perdão. 
(PPP) O pai, com olhos emocionados, pede uma caixa. 
(PPP) A mãe que chora. 
(PC) O pai deitado, Francisco que o abraça e a mãe que se curva 
sobre o marido para pegar algo embaixo da cama. Pega uma caixa 
e abre sobre o ventre do marido. O pai diz que está tudo escrito ali, 
os novos projetos, que o filho entende melhor que os outros. A mãe 
fecha a caixa. 
(PPP) O pai fala sobre o filho ter estado nas cruzadas e olha para 
Francisco. 
(PC) Todo o grupo. O pai pergunta se esteve lá de verdade, se 
esteve com Saladino que só quis falar com ele. Francisco concorda. 
O pai diz que dizem que ele é famoso. 
(PPP) O pai diz que ele venceu, que dizem que é um conde.  
(PPP) Francisco chora e olha para a mãe. 
(PPP) O rosto da mãe que chora. 
(PPP) Francisco olha para o pai, chora e acaricia o pai. 
(PPP) O pai repete várias vezes que sabia, escutamos o choro de 
Francisco e vemos os olhos marejados do pai. 
 
Os enquadramentos com o uso de primeiríssimos planos dos rostos 
dos três (Francisco, seu pai e sua mãe), assim como a bela música 
que acompanha as falas do pai, conseguem transmitir o perdão e a 
redenção do momento. Embora as falas do pai sejam sobre fama, 
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poder e negócios, não fica qualquer dúvida do amor daquele 
homem por seu filho e do filho por ele. 

57 Doente, 
febril, 
entregue, se 
retira 

01:55:57 01:57:51 (PM) Clara e Leão cuidam de Francisco que está doente, Leão tira 
seu hábito para aquecê-lo.  
(PP) Leão diz que ele ainda tem frio. 
(PPP) Clara preocupada, põe as mãos na testa de Francisco. 
(PS) Leão se levanta e caminha até a porta da tenda. Quatro irmãos 
estão chegando sob forte chuva. Ele caminha até eles. Eles 
perguntam aonde Leão vai, ele diz que procurar cobertores. Eles 
perguntam onde e ele diz que não sabe. Bernardo pergunta se é a 
febre de sempre, Leão responde que sim. Os frades tiram suas 
túnicas para aquecê-lo, dizem que ele necessita de um médico, 
mas Leão diz que ele não quer. Leão entra na tenda com os 
hábitos.  
(PC) Clara e Leão cobrem Francisco com os hábitos. Os irmãos, na 
porta, ao fundo. 
(PD) Um rosto coberto pelo capuz. 
(PS) Clara e Francisco, ela tem o evangelho do herege em sua 
mão. Seu rosto está preocupado. Dele, só vemos parte do rosto sob 
o capuz. Clara se levanta e vai até a porta, ela joga o evangelho 
nele. Fala que no evangelho tem um homem forte e manso. 
(PPP) Clara, com Francisco coberto ao fundo, continua dizendo que 
o homem é enérgico e carinhoso, que sabe chorar, que sabe rir, 
que se exalta, que se desespera, que enfrenta a cruz com todo o 
coração. Um homem como ele. 
(PPP) O capuz, com a voz de Clara complementando, um homem 
que nunca renuncia. Francisco levanta a cabeça, tira o capuz e olha 
firme para Clara.  
 
A parte da cena com a presença de Francisco, internamente dentro 
de um casebre e com uma música quase fúnebre, procura refletir 
um momento em que parece que Francisco desistiu de viver. Nos 
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enquadramentos, o seu rosto somente ganha destaque, saindo 
debaixo do capuz, ao final quando é confrontado por Clara. 

58 Aprender 
com as 
criaturas. 

01:57:52 01:59:38 
 

(PC) Francisco caminha com Leão, em meio a árvores, tosse. Leão 
diz que estão sós, que ele pode retirar o capuz.  
(MPP) Francisco olha para cima, escutamos o canto dos 
passarinhos e uma revoada em torno deles.Francisco diz: “Sós?” 
(PD)Um veadinho pastando. 
(PPP) Francisco olhando os animais. Sorri. 
(PC) Leão abraçado ao veadinho.  
(PM) Uma coruja. 
(PPP) Leão parece tentar conversar com Francisco, ouvimos 
Francisco tossir. Leão, o chama. 
(PC) Leão dentro de uma gruta, Francisco encostado em uma 
árvore, com a cabeça coberta pelo capuz. Leão o chama duas 
vezes.  
(PPP) Francisco levanta a cabeça, pede silêncio e diz para 
aprenderem com as pedras. 
(PPP) Leão, com olhos espantados, pergunta o que. 
(PPP) Francisco responde que o silêncio e abaixa a cabeça. 
(PPP) Leão continua olhando para ele, em silêncio. 
(PM) Um falcão. 
 
Nesta cena, o som tem papel preponderante, tanto para transmitir o 
silêncio do local, como a presença dos pássaros. Os cortes, 
também, são em sua maioria para destacar a presença dos animais. 
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59 Uma nova 
regra 

01:59:39 02:05:05 (PM) O falcão (continua quadro anterior), a voz de Francisco em off 
pede que Leão escreva que quem não trabalha não come. 
(PM) Francisco, Leão e o falcão. Francisco conversa com Leão,que 
ele pediu esmola para dois ociosos. Entrega o pão para Leão. 
(PM) O falcão. 
(PPM) Leão dá um pedaço do seu pão para Francisco. Ele não 
quer. 
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(PD) Detalhe de um porco-espinho correndo.  
(PA) Francisco e Leão caminham carregando feixes de madeira. Ele 
pede que Leão escreva que a pobreza garante a liberdade. Leão 
reclama que só tem duas mãos e que irá escrever depois. Francisco 
continua ditando, como por exemplo de cada irmão deve ser uma 
mãe para o outro. Francisco tosse. Leão larga seu feixe, tira o feixe 
dos ombros de Francisco e lhe entrega sua manta. 
(PC) Um grupo de frades se aproxima, Leão corre até eles, tenta 
segurá-los e diz que deixem Francisco em paz. Diz que já estão 
escrevendo a nova regra. Um dos frades diz que estão ali por causa 
disso. O líder do grupo, Elias, chama por Francisco, que está 
sentado, com o capuz cobrindo seu rosto, pergunta se ele está 
bem. Francisco pergunta o que ele quer.  
(PP) Elias coloca o capuz diz que temem que Francisco faça uma 
regra muito dura, muito desumana. Se for assim será só para ele, 
não para os outros. 
(PS) Francisco está sentado no chão, com o capuz lhe cobrindo o 
rosto, repete o que foi dito, se levanta e sai e pergunta para o líder: 
e você?. Se esconde atrás de umas árvores e os frades caminham 
atrás. Param. 
(PP) O grupo com seus lideres à frente. 
(PPP) O rosto de Francisco, bem machucado, aparece atrás de 
uma árvore e se esconde novamente. 
(PS) Francisco, com os olhos chorosos, fala com Deus que sabia 
que seus irmãos não o seguiriam.Ele chora e esconde seu rosto. Se 
vira, vemos só o seu capuz e ao fundo o grupo de frades. Ele diz 
que o Senhor está dizendo que a regra é dele 
(PPP) Francisco, somente com o corpo à vista, que Ele diz que 
devem segui-la ao pé-da-letra. 
(PC) O grupo, com parte do capuz de Francisco em primeiro plano, 
repete ao pé-da-letra. 
(PPP) E continua que quem não quiser que vá embora, pois 
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ninguém é obrigado. Pergunta se entenderam. 
(PP) O grupo de frades olha com ar duro para Francisco que repete 
se entenderam. 
(PPP) Francisco tosse e volta a esconder seu rosto sob o capuz e 
atrás da árvore. 
(MPP) O grupo conversa entre si, Leão está ao fundo. Dizem que 
Francisco está doente e que precisam convencê-lo a sair dali. Leão 
passa pelo meio do grupo e é seguro, repetem para ele que 
Francisco está doente. Leão diz que é o estômago, os olhos. Os 
frades tentam ler o que Leão escreveu. Ele fecha o livro. Elias diz 
que devem descer para o vale, que acharão uma casa. Leão diz 
que ficariam pior.Os frades voltam a conversar entre si. 
(PM) Francisco, sentado e com o evangelho do herege nas mãos, 
diz a Leão que os dois não são letrados e que eles querem uma 
regra. Leão diz para ele ditar que ele escreve. Francisco diz que 
conhecem o Evangelho e gostam dele. Francisco pergunta a Leão o 
que devem fazer. 
(PPP) Leão diz para escreverem o que conhecem e que gostam. 
(PPP) Francisco parece refletir e começa a falar para Leão. Fala 
sobre o que o homem deve fazer quando é chamado por Jesus. 
(PPP) Leão responde que deve abandonar tudo e seguí-lo e 
pergunta, sorrindo, se pode escrever isso. 
(PPP)Francisco pensativo. 
(PA) Francisco pega o evangelho e o guarda entre suas roupas. 
Leão pergunta se escreve. 
(PC) O grupo de frades, dentro de uma casa e com a mesa farta, 
lêem a regra e um deles diz que é um suicídio.Bernardo acompanha 
tudo. Elias diz que são as frases de sempre, que Francisco é 
teimoso como um burro, outro diz que ele quer que eles vivam como 
vagabundos, sem proteção.Outro diz que o cardeal está esperando 
o texto para apresentar ao papa, que não podem apresentar esta e 
que Francisco deverá reescrevê-la e que o fará. Um outro ressalta 
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que fará igual. Elias diz que não crê que ele possa reescrevê-la, 
que está doente. 
(PC) Bernardo em primeiro plano, com o grupo conversando, um 
deles diz que não conseguiria por estar doente, outro diz que 
deverá ser feitas pelos frades competentes, ou seja, eles. Um 
lembra que não podem ignorar esta que ele escreveu.  
(PS) Elias olha para o papel, pega, diz que esta vai desaparecer, 
anda em direção a uma pira e a queima. Bernardo grita não e vai 
em direção a ele perguntando o que está fazendo. Tenta tirar o 
papel do fogo. Elias volta a se sentar. Bernardo continua dizendo 
não e tentando pegar o papel do fogo. 
 
A música tem aqui uma finalidade muito própria de dar um ar quase 
sinistro à presença do grupo de frades: se antes de sua chegada 
temos os sons da natureza, após sua chegada, além destes sons 
temos uma música poderosa, sinistra, principalmente 
acompanhando as falas de Frei Elias. Quando Francisco começa a 
ditar para Leão as coisas que entende que devem ser escritas, é 
uma música terna, calma, transmitindo tranquilidade. 

60 Recomeçar 02:05:06 02:09:50 (PS) Leão dormindo em um campo gramado. Francisco acorda-o, 
diz que tem que recomeçar do zero. Leão pergunta o que ocorre e 
para onde vão. Francisco pergunta se Leão tem boa memória. Ele 
pergunta por que e Francisco diz que tem que reescrever a regra e 
que desta vez eles mesmo a levarão ao Papa, que está em Perugia.  
(PS) Detalhe de um chão de areia. Os pés de Francisco e Leão 
aparecem no quadro, vemos suas sombras. A câmera sobe e 
mostra os dois caminhando em uma ventania de areia, cobertos de 
pó. Lavam seus rostos em um tanque para cavalos. Vêem alguns 
soldados. Os homens passam por eles, Francisco olha dentro de 
uma liteira.  
(MPP) Leão conversando com um soldado. O soldado responde 
que ele (o Papa) morreu ontem e que estão correndo para a 
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eleição. 
(PM) Chegam à porta da igreja e encontram uma luva roxa. Abrem 
a porta de ferro e entram. 
(OS) Eles entram na Igreja, Leão recolhe do chão a outra luva. 
Caminham pela igreja vazia. Olham e vêem o corpo morto do papa 
caído no chão.  
(MPP) Eles colocam a mão no rosto, por causa do mau cheiro. 
Francisco chama Leão para irem. 
(PS) O rosto branco de Inocêncio III, sua boca aberta, suas mãos 
cruzadas. Francisco e Leão levantam o corpo e o colocam sobre um 
tipo de baú. Francisco recolhe o sapato e o coloca ao lado do pé 
descalço. Se afastam do corpo, se ajoelham e rezam. Francisco se 
levanta e caminha em direção ao corpo.  
(PP) O rosto sem vida do papa. 
(PPP) Francisco se aproxima e fala algo ao ouvido do cadáver. 
(PS) Francisco se levanta e caminha em direção a Leão, se vira e 
se ajoelha. Leão pergunta o que ele disse, ele diz que pediu que ele 
abrisse os olhos. Leão diz que ele está morto. 
(PP) Francisco diz que falou que abra em outro lugar em paz. 
Lembra a Leão que vieram lhe entregar a regra. Leão diz que ele 
está morto. Francisco diz se Leão crê que ele não pode ler somente 
porque morreu. Manda entregá-la a ele. 
(PS) Os dois ajoelhados com o corpo ao fundo, Leão se levanta, vai 
até o corpo, com olhar assustado e coloca a regra na mão do papa. 
(PP) Francisco olha, abaixa sua cabeça, parece rezar. 
 
A cenografia na segunda parte da cena destaca-se para mostrar o 
abandono da cidade, como as velas caídas, o corpo jogado. Os 
enquadramentos no papa morto, a música e a ventania de areia 
auxiliando nesta composição. 
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06 - Provações perto do fim  
61 Momentos de 

desespero 
02:09:53 02:13:07 (PS) Francisco caminha entre as árvores, muita névoa. Está só. 

Olha para cima, se ajoelha. Pede a Deus que lhe responda.  
(PP) Ele está parado, venta, parece esperar algo.  
(PC) Francisco, no alto uma cachoeira, fica sozinho, sob chuva. Não 
vemos seu rosto. 
(PPP) Ele chora.  
(PD) O rosto de Leão que diz que teria sido muito mais severo 
antes de aceitar tantos irmãos, principalmente aqueles de palavras 
fáceis. 
(PC) Volta para a tenda, com o grupo ajoelhado, exceto Leão que 
escreve. Angelo diz para escrever que por força de críticas e 
objeções conseguiram confundi-lo, deprimi-lo, aviltá-lo. Egídio diz 
que deve escrever que o viram desesperado.  
(PS) Detalhe do rosto de Bernardo que diz que neste momento 
Francisco achava que tinha errado tudo, que era louco, não um 
louco de Deus. Clara, que está ao seu lado se levanta e diz que 
Leão deve escrever que Francisco estava na maior das trevas. 
 
O som e os enquadramentos são determinantes para a ideia de 
desespero por que passa Francisco: seu choro, mostrado em close; 
os planos na chuva, o som somente da natureza e de seu choro, às 
vezes embalado por uma música triste. O diálogo ganha relevância, 
pois os irmãos expõem em palavras o desespero que acabamos de 
ver em imagens. 
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62 Cegueira e 
solidão 

02:13:09 02:17:13 (PS) Leão procura Francisco, encontra somente sua manta. 
Continua procurando. Começa a atravessar uma pinguela (ponte de 
madeira muito estreita). 
(PC) Leão atravessando a pinguela. Está de joelhos. 
(PPP) Leão chega ao outro lado, engatinhando. 
(PS) Uma montanha e abaixo muitas árvores, a câmera se desloca 
para o rosto de Leão que chama por Francisco. Ele ri por encontrar 
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Francisco. 
(PC) Francisco sentado junto a uma gruta. Leão sobe. 
(PC) Francisco encolhido junto às pedras. 
(PC) Leão subindo a encosta da montanha.  
(PPP) Leão chega perto de Francisco, que se esconde. Deixa pão e 
água (detalhe) e vai embora. 
(PC) Leão retornando pela pinguela. 
(PS) Leão volta ao local, encontra a água e o pão, mas não 
encontra mais Francisco. Ele sobe até a gruta para procurar, mas 
não encontra ninguém. 
(PM) Francisco está só, de costas, rasgando pedaços do seu 
hábito, passando os pedaços de pano em água de chuva e 
amarrando sobre os olhos. 
(PC) Leão o espera, dentro da gruta. 
(PC) Francisco caminha sozinho, sem enxergar, embaixo de chuva, 
chamando por Leão. 
(PC) Leão ouve Francisco o chamar e se prepara para sair. 
(PC) Francisco caminhando sem enxergar, chama por Leão. 
Francisco cai de bruços no chão. 
(PC) Leão atravessando a pontezinha. 
(PS) Leão corre entre as árvores e encontra Francisco caído. Ele 
abraça Francisco. Francisco pede que Leão não o deixe. Leão diz 
que está ali. Levanta Francisco e saem caminhando. 
 
O cenário é o ponto central nesta cena, pois esta é toda externa, 
procurando mostrar a solidão e o desamparo de Francisco. O lugar 
é inóspito, perigoso, principalmente se pensarmos em um homem 
cego. Todos os elementos do cenário são inseridos para aumentar 
este perigo, como por exemplo o riacho e a pinguela que Leão tem 
que passar engatinhando. A música serve para dar grandiosidade à 
cena, sendo auxiliada pela chuva quase constante em toda a cena. 
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63 “Deux mihi 
dixit” 

02:17:14 02:19:28 (PC) Francisco e Leão estão vivendo em uma gruta, Francisco está 
muito doente, sujo. Leão cuida dele. Ele diz para Leão que não 
estudou, mas fala em latim Deus me disse.  
(PPP) Leão olha para Francisco. 
(PPP) Francisco olha para Leão. Repete Deus falou. 
(PPP) Leão diz que acredita, mas seu olhar está espantado. 
(PC) Leão tenta aquecer as pernas de Francisco, que diz, e se ele 
for louco. Leão diz que não, que ele respondeu sem reservas. 
Francisco diz que ele sofria. 
(PPP) Leão diz que ele também sofreu.  
(PPP) Francisco diz que viu tantos sofrerem mais que ele. Diz que 
para ele foi fácil. 
(PP) Leão diz que nem sempre.  
(PPP) Francisco diz que vê muitos rostos, mas que o que ele pode 
fazer por eles: nada. 
(PPP) Leão olhando enquanto Francisco repete: nada. 
 
A música que transmite religiosidade é elemento essencial na 
construção da cena, que trata de alguém que afirma que Deus falou 
com ele.Os enquadramentos e cortes servem para mostrar as 
reações dos dois, a fraqueza física de Francisco, mas 
principalmente o cuidado de Leão para com seu amigo.  

Nenhuma 

64 Parla-me 02:19:29 02:21:15 (PA) Francisco caminha sozinho. Muito vento. 
(MPP) Leão lê um bilhete que Francisco deixou, dizendo que quer 
estar só, mas se precisar que o procure. Leão parece preocupado. 
Pega um manto e sai. 
(PA) Francisco chora e pede que Deus fale com ele, aos gritos. 
Repete várias vezes para que Deus fale com ele, aos prantos. Ele 
se deita nas pedras. 
(MPP) Leão lê o bilhete e parece escutar seu choro. 
(PC) Francisco olhando para um desfiladeiro, gritando para falar 
com ele. Vemos somente parte do seu corpo. Escutamos seu grito e 

Nenhuma 
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seu choro. 
(PC) Leão, parado, no riacho, procura algo embaixo da pinguela. 
Pássaros passam em revoada. Leão olha o movimento dos 
pássaros. 
 
Na cena em que Francisco está gritando para que Deus fale com 
ele, a utilização de câmera baixa (contra-plongée) transforma 
Francisco em um gigante, mas ao mesmo tempo acentua sua dor, 
com o auxílio da música. O uso do ângulo contrário, mostrando 
somente sua cabeça à beira de um abismo dá o sentido do 
desamparo que a cena procura transmitir. 
O uso do som, com o choro de Francisco ecoando em um cenário 
inóspito, também é elemento para acentuar a dor. 

65 Ele 
respondeu 

02:21:16 02:24:38 (PC – câmera alta) Francisco está deitado no alto de um monte. 
(PPP) Francisco acorda. 
(PS) O corpo de Francisco deitado, seus pés e mãos estão 
machucados.  Ele acorda. Olha para as mãos. 
(PPP) Olha para os machucados (os estigmas) em suas mãos.  
Lava-as em uma poça de água de chuva (detalhe das mãos). 
(PM) Ainda deitado, Francisco olha suas mãos. Ele se levanta e 
percebe o sangue em sua túnica.  
(PD) Vemos as chagas na sua mão e sangue em sua túnica. Vemos 
também as chagas em seus pés. 
(PP) O rosto de Francisco olhando. 
(PM) Ele olha para seus machucados. Toca o lado de seu corpo 
que também está sangrando. 
(PPP) Ele olha para o alto. Seus olhos estão chorosos mas ele 
parece feliz. Lágrimas saem dos seus olhos. Ele sorri. Ele se abaixa 
e banha suas mãos e pés (detalhe dos pés).  
(MPP) Francisco olha para suas mãos, estende as mãos e olha 
para o céu. Sorri e chora. Abaixa a cabeça e suspira. Chora.  
(PM) Leão chegando. 
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(PD) Francisco está cobrindo suas chagas.  
(PM) Leão vem chegando e o chamando. 
(PC) Leão, com Francisco sentado. Francisco pede que ele não se 
aproxime, esconde as mãos e se levanta. Caminha em direção a 
Leão, que pergunta o que aconteceu.  
(PP) Francisco olhando para Leão que lhe pergunta se ele caiu. 
(PPP) Leão pergunta se ele se machucou. 
(PP) Francisco diz ele respondeu. 
(PA) Leão e Francisco que diz que “Deus mihi dixit” e abraça Leão. 
(PPP) Abraçado a Leão, Francisco diz que Deus falou com ele 
novamente. Chora e repete “Deus mihi dixit.” Abraça Leão. 
(PPP) Leão e Francisco abraçados. 
 
A trilha sonora na cena é determinante para a sua construção pois 
não temos praticamente diálogo. No início da cena, o som é 
determinante, pois o que vemos é um Francisco que parece morto; 
a música forte da cena anterior continua, juntamente com o som 
dos pássaros. A partir do momento que Francisco percebe o que 
são as chagas, a música se torna delicada. 
Os enquadramentos também auxiliam na ideia da conexão de 
Francisco com Deus e a percepção dele dessa conexão na forma 
dos estigmas. 

    07 - A cena final   
66 O segredo e 

o amor maior 
02:24:39 02:25:50 (PC) Retorna para o presente, os seis reunidos, fora da tenda. Leão 

escreve. Diz que foi assim mesmo. Conta que depois de alguns dias 
sorriu e o abraçou. Rufino pergunta se ele viu algo. Ele diz viu 
silêncio, que por uns instantes houve um silêncio total. Diz que 
Francisco nunca contou, que ficou um segredo, menos para Clara. 
Rufino faz perguntas a Clara. Ela diz que ele não disse nada, que o 
enfaixou sem perguntar nada. 
(PPP) Clara diz que pensou que o amor tinha transformado seu 
corpo igual ao do amado, e que se perguntou se algum dia tinha 
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amado alguém tanto. A tela vai escurecendo.  
 
O destaque na cena são os diálogos, principalmente a questão de 
Francisco esconder os estigmas, pois eles vão encerrar a história 
de Francisco que os irmãos tinham para contar. A música delicada e 
tranqüila quando Clara encerra sua fala fecha este ato de amor dos 
freis ao lembrarem Francisco, abrindo espaço para os créditos 
finais. 

67 Créditos 
finais 

02:25:51 02:30:06 Novamente tela preta, música tranquila. Sobem os créditos. Os 
créditos separam o grupo principal e depois aqueles que fazem 
parte de determinadas passagens. A música cresce conforme os 
créditos seguem para ao final abaixar para encerrar com um novo 
crescimento, abaixar e finalizar com os últimos créditos que já 
passam sem o som. 

- 

 


