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RESUMO 

 

Em 1975 o diretor Carlos Reichenbach realizou o filme Lilian M: Relatório Confidencial. O 

filme foi uma produção independente realizado na chamada "Boca do Lixo" na cidade de São 

Paulo, local que na década de 1970 se tornou um polo industrial de cinema. Trata-se de um 

período de lutas culturais, combinado com repressão, censura e significativa atuação do Estado 

na esfera cinematográfica. Considerando esse contexto, a pesquisa aborda, num primeiro 

momento, a recepção crítica do filme à época do seu lançamento e o tratamento que a Divisão 

de Censura do regime militar brasileiro deu ao filme. Com isso é possível pensar a repercussão 

do filme e analisar aspectos relativos ao debate cinematográfico do período. Em um segundo 

momento, é realizada uma análise de Lilian M que busca compreender os recursos estilísticos 

adotados por Reichenbach para construir a narrativa do filme, o discurso que o diretor adota em 

termos cinematográficos e em relação à trajetória da protagonista do filme. A intenção, com 

este trabalho, é analisar como as escolhas específicas de Reichenbach para construir suas ideias 

políticas e cinematográficas foram realizadas por ele, quais suas estratégicas estilísticas, como 

elas se aproximavam ou não do debate cinematográfico da época e como elas foram recebidas 

no seu meio profissional. 

 

Palavras-chave: Carlos Reichenbach; Cinema; Crítica; Censura; Estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 5 

1 CAPÍTULO 1: CARLOS REICHENBACH ........................................................... 10 

1.1 BOCA DO LIXO ..........................................................................................................11 

1.2 REFERÊNCIAS ESTÉTICAS – A CINEFILIA DE REICHENBACH ..................... 16 

1.3 CINEMA MARGINAL ............................................................................................... 18 

1.4 CINEMA CAFAJESTE .............................................................................................. 22 

1.5 PORNOCHANCHADA .............................................................................................. 24 

1.6 PRIMEIROS FILMES DE CARLOS REICHENBACH ............................................ 28 

2 CAPÍTULO 2: CONTEXTO DE PRODUÇÃO DO FILME LILIAN M .............. 32 

2.1 UM FILME INDEPENDENTE? ................................................................................. 32 

2.2 HISTÓRICO DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E CINEMA (1950 A 1964) ....... 33 

2.2.1 CINEMA E ESTADO PÓS-1964 ................................................................................ 35 

2.2.2 CONSOLIDAÇÃO DA EMBRAFILME .................................................................... 36 

2.3 RECEPÇÃO DE PÚBLICO E DISSIDÊNCIAS ......................................................... 37 

2.3.1 LANÇAMENTO DE LILIAN M .................................................................................. 39 

2.3.2 FORTUNA CRÍTICA .................................................................................................. 41 

2.4 A CENSURA NO REGIME MILITAR ....................................................................... 48 

2.4.1 A CENSURA MORAL E POLÍTICA .......................................................................... 49 

2.4.2 A CENSURA AO FILME LILIAN M ........................................................................... 51 

3 CAPÍTULO 3: A JORNADA DE LILIAN ............................................................... 56 

3.1 JORNADA EM SETE CAPÍTULOS ........................................................................... 58 

3.2 FICÇÃO ANUNCIADA .............................................................................................. 70 

3.3 DISTANCIAMENTO E IRONIA ................................................................................ 74 

3.4 REPRESENTAÇÃO DA TORTURA E DO PRAZER VISUAL ................................ 79 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 86 

 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 89 

 LISTA DE FONTES................................................................................................... 92 

ANEXO 1 - PARECER 2751/75 ............................................................................... 94 

ANEXO 1 - PARECER 2752/75 ............................................................................... 95 

ANEXO 1 - PARECER 2753/75 ............................................................................... 96 

ANEXO 4 – FICHA TÉCNICA ELABORADA PELA CENSURA ..................... 97



5 
 

INTRODUÇÃO 

 

Lilian M: Relatório Confidencial é um filme de 19751, realizado na chamada “Boca do 

lixo”, escrito e dirigido por Carlos Reichenbach. O filme aborda a trajetória de uma mulher, da 

vida no campo, quando ainda se chamava Maria, até se tornar Lilian (papel interpretado pela 

atriz Célia Olga Benvenutti). É uma história com muitas fases e rupturas narrados pela própria 

personagem. Daí vem o nome “Relatório Confidencial”. O filme é a principal fonte desta 

pesquisa. O objetivo é analisar o filme como a expressão de um olhar que Reichenbach 

desenvolveu e explorou dentro de um contexto de crescente industrialização do cinema e de 

disputas culturais em meio ao regime militar brasileiro. Por meio da análise do filme pretendo 

compreender aspectos narrativos e de estilo, em um filme repleto de referências, de 

experimentos e da marca pessoal do diretor. Também uso como fontes para essa pesquisa, 

críticas cinematográficas referentes ao filme (publicadas no ano de seu lançamento) e os 

pareceres da Censura sobre Lilian M. Com o estudo das críticas foi possível verificar a recepção 

do filme e situá-lo em meio à discussão sobre o cinema brasileiro na década de 1970. Já o 

parecer da Censura é um atestado da política cultural do Estado brasileiro. Além de trazer dados 

práticos de como os censores atuavam, a análise dos documentos da Censura permitiu estudar 

um pouco dos discursos que permeavam a Ditadura Militar em termos morais e políticos.  

No filme, Maria surge como uma mulher do campo. Logo no início acompanhamos sua 

vida em uma plantação de chuchu, em que vive com o marido (José) e dois filhos. A vida da 

personagem é afetada com a chegada ao sítio de um Caixeiro Viajante vindo da cidade. Ele, 

encantado por Maria, a convida para fugir com ele para São Paulo. O convite surge como uma 

oportunidade para Maria, que a essa altura já parecia esgotada com a vida no campo.  

Reichenbach passa então a retratar, por meio das confissões da personagem, o 

envolvimento de Maria/Lilian com os homens que surgem ao longo do filme na sua trajetória. 

O Caixeiro Viajante, o industrial Braga, o alemão Hartman, o grileiro Vivaldo Lobo, o bandido 

Chico e o funcionário público Gonçalves. Na última parte do filme, ela volta para a família, 

como num gesto de redenção para a vida que renegou. Encontra o marido e os filhos que a 

recebem de braços abertos. Porém, o retorno dura pouco. Lilian passa apenas uma noite com a 

família. O filme chega ao fim com Lilian fugindo.   

A história de Maria/Lilian que apresentei até aqui, com suas idas e vindas, já é 

interessante por si só, mas ela é contada de uma forma, por meio de escolhas que Reichenbach 

                                                           
1 LILIAN M, Relatório Confidencial. Direção: Carlos Reichenbach, Produção: Elias Curi Filho e Carlos 

Reichenbach. São Paulo: Jota Filmes e Brasecran, 1975 (118 min). 1 DVD, color. 
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fez que expressam marcas pessoais e de uma época. A partir do estudo do filme, busco ao longo 

do trabalho, compreender Lilian M dentro do contexto cinematográfico brasileiro e da cultura 

em geral. O interesse pelo filme vai no sentido de olhar para o passado e perceber, através da 

análise, um conteúdo narrativo que, ao mesmo tempo em que dialoga com o que estava sendo 

produzido e pensado na época, buscou se diferenciar de padrões hegemônicos de representação. 

Ainda que seja possível identificar os traços pessoais e um certo tipo de experimentação nas 

escolhas de Reichenbach, elas expressam um contexto no qual o diretor (consciente ou não) e 

o filme estavam inseridos. Por isso, a intenção é analisar como as escolhas específicas de 

Reichenbach para construir suas ideias políticas e cinematográficas foram realizadas por ele, 

quais suas estratégicas estilísticas, como elas se aproximavam ou não do debate 

cinematográfico da época e como elas foram recebidas. 

Por entender que a compreensão do filme Lilian M passa por identificar o seu lugar 

quando foi produzido, no capítulo 1 do trabalho busco fazer uma contextualização do período 

para entender um pouco da dinâmica do desenvolvimento do cinema paulista e da própria 

biografia do diretor. A formação de Reichenbach é totalmente entrecruzada com a Boca do 

Lixo. Nos livros “O cinema como razão de viver” (Marcelo Lyra)2 e “Cinema e classes 

populares” (Nuno César Abreu)3, o cineasta dá depoimentos que explicam a importância da 

Boca do Lixo para sua formação. Foi lá que estabeleceu relações, fez seus primeiros trabalhos, 

assistiu filmes e participou ativamente das discussões do cinema brasileiro na época. Por isso, 

o capítulo também aborda alguns temas que antecedem e são referências para a produção de 

Lilian M. O Cinema Marginal e a pornochanchada são referências diretas para Reichenbach, 

seja por aproximação e por fazer parte dos "marginais", ou por distanciamento e diálogo com 

as comédias eróticas que vieram a tomar conta da produção da Boca do Lixo. Para entender 

essa relação, além do livro do Nuno César Abreu citado, uso principalmente o trabalho de 

Fernão Ramos4, “Cinema Marginal (1968/1973): A Representação em seu Limite”. Outra 

referência para estudar o cinema paulista é a obra “Cinema da Invenção”, de Jairo Ferreira5. 

Autor que não só foi crítico de uma geração, como também membro ativo, dirigindo e 

trabalhando em diversos filmes produzidos na Boca do Lixo. “Invenção” foi como Jairo Ferreira 

buscou definir um certo tipo de cinema do terceiro mundo, que buscou transformar as condições 

                                                           
2 LYRA, Marcelo. Carlos Reichenbach: o cinema como razão de viver. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 

de São Paulo, 2004. 
3 ABREU, Nuno Cesar. Boca do lixo: cinema e classes populares. Editora da Unicamp. Campinas, 2006. 
4 RAMOS, Fernão. Cinema Marginal (1968/1973): A Representação em seu Limite. São Paulo, SP: Brasiliense, 

1987. 
5 FERREIRA, Jairo. Cinema de invenção. São Paulo, Editora Max Limonad, 1986. 
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precárias em criatividade. Ao longo do capítulo também trabalho com outros textos que 

discutiram aspectos desse cinema, como a marginalidade, o erotismo e a importância da Boca 

do Lixo. 

Lilian M foi produzido de forma independente, com recursos do próprio diretor. 

Porém, a independência do filme esbarrou nos limites que estavam submetidos qualquer 

atividade cultural durante o regime militar. Por essa razão, no capítulo 2, busco entender a 

complexa relação entre Estado e Cinema. Esse debate permeou toda a atividade cinematográfica 

do período. Cineastas e agentes culturais, próximos ou distantes dos aparatos oficiais, não 

podiam ignorar a presença do Estado cada vez mais empenhado em uma política para a cultura. 

Como referencial teórico para essas questões, utilizo o livro do professor Marcos Napolitano6, 

“Cultura Brasileira” e sua tese de Livre-Docência, “Coração civil: arte, resistência e lutas 

culturais durante o regime militar brasileiro”. O livro “Cinema, estado e lutas culturais: anos 

50, 60, 70”, de José Mario Ortiz Ramos também é fundamental para compreender as relações 

entre Estado e cultura7. 

O capítulo também aborda a recepção crítica de Lilian M na imprensa no ano de seu 

lançamento. Por meio do levantamento das fontes de jornais foi possível verificar que o filme 

recebeu a atenção da crítica e foi divulgado em jornais de grande circulação, como a “Folha de 

São Paulo” e “O Globo”, além de ser debatido com mais profundidade em periódicos como o 

“Movimento”, por críticos como Jean-Claude Bernadet, Paulo Emílio e José Carlos Avellar. É 

possível encontrar nos textos sobre Lilian M temas fundamentais que atravessam a história do 

cinema, tais como linguagem, cinema de autor, cinefilia, realismo, cinema popular e a própria 

construção da crítica cinematográfica. O interesse por essas publicações vai no sentido de 

analisar os discursos, buscar compreender a discussão em torno do cinema no período (década 

de 1970) e qual o entendimento que a crítica deu a Lilian M. 

Qualquer filme lançando durante o regime militar se relacionava com o Estado também 

na sua forma mais autoritária, devido à censura que submetia a seu crivo toda a produção 

artística. No fim do capítulo 2, busco discutir a atuação da Censura através da análise dos 

pareceres do filme Lilian M, que, entre outras coisas, promoveu um corte de cerca de 20 minutos 

do filme. O livro "Roteiro da intolerância: a censura cinematográfica no Brasil”, de Inimá 

                                                           
6 NAPOLITANO, Marcos. Cultura Brasileira: Utopia e Massificação (1950-1980). Contexto, São Paulo: 2001. 

NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: arte, resistência e lutas culturais durante o regime militar brasileiro. 2011. 

Tese (Livre-Docência em História do Brasil Independente).  Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  
7 RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, estado e lutas culturais: anos 50, 60, 70. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. 
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Ferreira Simões8 e os artigos sobre a censura no teatro e nas artes, da historiadora Miliandre 

Garcia Souza, foram o referencial teórico para entender a rede de atuação da Censura no Brasil9. 

No capítulo 3 proponho uma divisão do filme em uma introdução e sete capítulos, que 

servem como guia para a análise do filme. Busquei nessa divisão estabelecer momentos do 

filme que representam viradas significativas na vida de Lilian. Isso porque a cada mudança que 

ocorre na vida da personagem (indicada geralmente pelo surgimento de um novo homem na 

sua vida), Reichenbach buscou tratar com um estilo diferente. A análise do filme permitiu 

investigar os procedimentos adotados pelo diretor que expressam uma série de significados. Há, 

por exemplo, uma intenção durante todo o filme de evidenciar os aspectos da ficção, de gerar 

distanciamento e de uma ironia declarada. Entre as cenas analisadas, destaco também a 

sequência que faz referência a tortura, que apesar de tudo permaneceu intacta pela ditadura 

militar. Além da referência direta a violência, o modo como Reichenbach representa traz à tona 

discussões em torno de olhar e prazer visual. Isso levou a leitura do texto, “Prazer Visual e 

Cinema Narrativo”, em que Laura Mulvey10 demonstra como o papel da mulher no cinema 

dominante é significado em função do prazer masculino. No caso de Lilian M há uma clara 

intenção de subverter esse padrão. 

Além do texto de Laura Mulvey, utilizo de outros autores como aporte teórico para a 

composição do terceiro capítulo. Para dar suporte a análise de Lilian M, foi importante a leitura 

de “A análise do Filme”, (Jaques Aumont e Marie Michel)11. O livro traça um panorama de 

toda a tradição e as possibilidades que a análise fílmica pode gerar, explicando, entre outras 

coisas, que não existe um método universal para analisar uma obra. A recorrência ao livro não 

foi em busca de um método para cumprir tal objetivo, mas sim para compreender antes de tudo 

o que já foi realizado no campo, as possibilidades e os instrumentos para a análise fílmica. “O 

discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência” também me auxiliou nesse sentido, 

seja para definir questões técnicas (enquadramento, plano, movimentos) como, nesse caso, para 

analisar um tipo de discurso presente em Lilian M que em alguma medida se filia a cinema da 

opacidade que Ismail Xavier definiu em seu livro12. Por fim, outro autor que foi fundamental 

                                                           
8 SIMÕES, Inimá Ferreira. Roteiro da intolerância: a censura cinematográfica no Brasil. São Paulo: Terceiro 

Nome, 1999. 
9 SOUZA, Miliandre Garcia. “Ou vocês mudam ou acabam”: aspectos políticos da censura teatral (1964-1985). 

Topoi, v. 11, n. 21, jul.-dez. 2010. 

SOUZA, Miliandre Garcia. Quando a moral e a política se encontram: a centralização da censura de diversões 

públicas e a prática da censura política na transição dos anos 1960 para os 1970. Dimensões, vol. 32, 2014, p. 102. 
10 MULVEY, Laura. “Prazer Visual e Cinema Narrativo”. In XAVIER, Ismail. (org.). A Experiência do Cinema. 

Col. Arte e Cultura, no 5. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. 
11 AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. A análise do filme. 2. ed. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2004. 
12 XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Paz e Terra, 2005. 
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para a definição de parâmetros para compreensão do filme, em termos técnicos e pela forma 

como Reichenbach constrói suas cenas, foi David Bordwell. Em “Figuras traçadas na luz” a 

encenação é explorada, por meio de exemplos no quais Bordwell analisa filmes de diretores 

que são responsáveis por construir e transmitir ideias em seus filmes através do estilo. De 

maneira geral, Bordwell, além de fornecer ferramentas para a compreensão do conceito, define 

“estilo” como o modo como o realizador opera as técnicas consagradas do cinema, “O diretor 

seleciona do repertório disponível ou modifica as normas que conhece, e assim conduz o fluxo 

da cena momento a momento numa direção específica [...]13. Por entender que há uma intenção 

e esforço de Reichenbach para transmitir ideias, para gerar significados ou até mesmo para 

expressar um certo conhecimento cinematográfico, a leitura de Bordwell veio a casar com a 

análise de Lilian M, não como um método específico para assistir filme, mas como uma 

ferramenta para analisar as questões que surgiram ao longo das vezes que assisti a Lilian M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 BORDWELL, David. Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema. Campinas: Papirus, 2008, p. 71. 
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1 CAPÍTULO 1: CARLOS REICHENBACH – RELATÓRIO CONFIDENCIAL 

 

Carlos Oscar Reichenbach Filho nasceu em Porto Alegre em 1945, mas se mudou aos 

dois anos para São Paulo. Aos 21 anos entrou para o curso de cinema da Escola São Luís, onde 

foi aluno do cineasta Luís Sérgio Person, que foi uma referência importante para sua 

formação14. A faculdade de cinema possibilitou a Reichenbach a aproximação com figuras que 

passariam a compor o cinema paulista da região do Boca do Lixo. O modo de produção da Boca 

do Lixo foi fundamental para a formação de Reichenbach e de outros cineastas que se 

encontravam em um contexto de efervescência do cinema paulista. A urgência de produção foi 

uma porta aberta para que realizadores sem experiência, como Reichenbach, pudessem se 

inserir nas produções e até mesmo realizar suas primeiras obras como diretor. Reichenbach 

além de dirigir, realizou diversas funções técnicas no cinema. Como fotógrafo trabalhou em 

mais de 30 filmes produzidos na Boca do Lixo15. 

Essas informações relativas à vida de Carlos Reichenbach encontram-se no livro 

“Carlos Reichenbach: o cinema como razão de viver”, publicado em 2004. Trata-se uma espécie 

de autobiografia organizada pelo jornalista Marcelo Lyra. Por isso, o livro mistura o discurso 

indireto do jornalista e depoimentos em primeira pessoa do próprio Reichenbach. Dessa forma, 

o livro acaba por ser também uma importante fonte sobre a visão do diretor em relação aos seus 

filmes e ao cinema como um todo. Tanto é que pesquisas de doutorado como as de Daniel 

Caetano16 e Carlos Eduardo Pereira17 quando tratam da vida de Reichenbach se apoiam nessa 

leitura. Por outro lado, é preciso estar atento aos limites do discurso autorreferente próprio de 

uma biografia. Trata-se de uma publicação de 2004 na qual a revisão do passado feita pelo 

próprio Reichenbach vai sofrer, bem ou mal, a influência do tempo e da própria narrativa 

construída em torno dele. Já em 1978, há registros do próprio Reichenbach revelando um pouco 

sobre sua trajetória em depoimento para a revista Filme Cultura18, que coincide com os dados 

apresentados no livro de Lyra. Nesse sentido, Caetano explica que é comum encontrar 

depoimentos e relatos com informações do próprio Reichenbach sobre sua biografia, segundo 

                                                           
14 LYRA, Op. Cit., p. 25. 
15 Idem, p. 28. 
16 CAETANO, Daniel. Entre a transgressão vanguardista e a subversão da vulgaridade: os casos de Carlos 

Reichenbach e Alberto Fischerman. Tese de Doutorado. Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 
17 PEREIRA, Carlos Eduardo. Carnavalização e antropofagia no metacinema de Carlos Reichenbach. Tese 

de Doutorado. Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 2013. 
18 REICHENBACH, Carlos. Carlos Oscar Reichenbach Filho. Filme Cultura, Rio de Janeiro, n. 28, p. 73-83, Fev. 

1978. Disponível em: < http://revista.cultura.gov.br/item/filme-cultura-n-28/>. Acesso em 05 nov. 2018. 

http://revista.cultura.gov.br/item/filme-cultura-n-28/
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o autor “é bastante raro que o componente autobiográfico esteja tão entranhado no discurso”19 

como acontece com Reichenbach.  

Em “Razão de viver”, Reichenbach relata que na infância começou a se interessar por 

cinema. Ele lembra que aos 11 anos escreveu um roteiro, mas foi graças a seu pai, ligado a 

prática amadora de cinema, que teve acesso a câmeras de 16mm e pode desenvolver certa 

familiaridade com enquadramento e negativos fotográficos20. Além disso, seu pai era amigo do 

cineasta da Vera Cruz, Osvaldo Sampaio, que realizava leitura de roteiros cinematográficos na 

casa da família21. Para além do contato prático já cedo com o cinema, Reichenbach conta que 

foi um espectador de filmes voraz. Boa parte da sua formação vem de assistir filmes, das mais 

variadas escolas e gêneros. Frequentar a região do centro de São Paulo nos anos 1960, que 

abrigava os cinemas de rua e os cineclubes, também possibilitou a Reichenbach o contato com 

a vida cultural que girava em torno da prática cinematográfica. A formação passava desde ir às 

projeções de filmes raros na Sociedade Amigos da Cinemateca – dirigida por Paulo Emílio 

Salles Gomes –, a frequentar os bares e as ruas por onde circulavam diretores, atores e técnicos 

ligados ao cinema. Segundo Reichenbach, em depoimento para o livro de Marcelo Lyra, “tudo 

ficava muito perto. Você encontrava as pessoas que tinham alguma ligação com o cinema na 

Rua Sete de Abril, na Marconi, atrás da Biblioteca, nos bares e restaurantes próximos, era 

engraçado. Muitas idéias de filmes e debates surgiram ali”22.  

Quando entrou na Faculdade de Cinema São Luís, aos 21 anos, Reichenbach já era um 

frequentador do meio cinematográfico paulistano. Segundo Reichenbach, a escola, apesar de 

paga, era democrática, pois era frequentada por não alunos e permitiu o acesso a filmes que não 

estavam inseridos no mercado. Por exemplo, a primeira sessão do filme A meia noite levarei a 

sua alma (1964), obra célebre do Zé do Caixão, foi na São Luís23. O curso, que não chegou a 

sequer formar uma turma, serviu para aproximar os interessados em cinema oriundos do meio 

acadêmico com os profissionais que começavam a se inserir na Boca do Lixo. Foi na São Luís 

que Reichenbach conheceu um parceiro fundamental, João Callegaro, com quem realizou seu 

primeiro filme24. Essa troca entre intelectuais e realizadores que davam seus primeiros passos 

na Boca foi importante para o desenvolvimento do cinema paulista “o pessoal trouxe para a 

escola o Mojica Marins, o Candeias, e aquelas pessoas que frequentavam a São Luís, mas não 

                                                           
19 CAETANO, Op. Cit., p. 72. 
20 LYRA, Op. Cit., p. 68. 
21 PEREIRA, Op. Cit., p. 9. 
22 LYRA, Op. Cit., p. 63. 
23 Idem, p. 64. 
24 Idem, p. 69. 
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frequentavam a Rua do Triunfo, começaram a ter contato, a ter admiração por esses cineastas 

formados pela vida, feitos pela técnica”25.  

 

1.1 BOCA DO LIXO 

 

A Boca do lixo foi um espaço que ficou conhecido por abrigar uma série de produtoras 

de cinema principalmente na década de 1970 que ali se instalaram devido a praticidade de ficar 

perto da Estação da Luz, de onde seguiam os filmes que seriam exibidos no interior do Estado. 

As produtoras e os escritórios, localizados na Rua do Triunfo, dividiam o espaço com bares e 

cinemas, por onde circulavam técnicos, produtores, diretores e a população em geral. O termo 

“Boca do Lixo” é, segundo Lyra, oriundo das páginas policiais, pois a região era conhecida por 

ser frequentada por figuras não bem vistas pela sociedade26. No entanto, as atividades ligadas 

ao cinema datam do início do século. Segundo Teles, nos anos 1920 a rua do Triunfo abrigou 

distribuidoras de cinema, como a Matarazzo. Nos anos 1930 surgiram escritórios de grandes 

estúdios norte-americanos: Fox, Universal, Columbia27. Essa movimentação gerou uma 

demanda que levou ao surgimento de negócios em torno da prática cinematográfica “oficinas 

de reparo, de aluguel de filmes, de venda de equipamentos e fitas virgens, pequenos estúdios e 

laboratórios”28.  

Nuno César Abreu considera que já no início dos anos 1970 a Boca do Lixo conseguiu, 

de forma única, “uma aliança entre seus três vértices - produção, exibição e distribuição - e 

produzir um cinema popular com excelente resposta de público”29. Para o autor, a Boca foi 

responsável pela efetivação de uma indústria cinematográfica no Brasil. Até então, após o ciclo 

dos grandes estúdios nos anos 1950, desde a Vera Cruz, o país era carente um circuito 

profissional de produção, exibição e distribuição. A sua tese é que a Boca se tornou um polo 

cinematográfico formado por uma classe de profissionais populares e com um cinema voltado 

para o grande público30. Como veremos no capítulo 2, também foi fundamental para o 

crescimento da produção cinematográfica nacional a atuação do Estado – a partir da criação em 

1966 do Instituto Nacional de Cinema (que financiava e premiava filmes brasileiros) e em 1969 

a Embrafilme (para cumprir o mesmo papel de forma mais ampla). Essa política estava em 

                                                           
25 Carlos Reichenbach em depoimento para Nuno César Abreu. ABREU, Nuno Cesar. Op. Cit., p. 37. 
26 LYRA, Op. Cit., p. 45. 
27 TELES, Angela Aparecida. Cinema, cidade e memória: a rua do Triunfo. Aurora (PUCSP. Online), v. 5, p. 27-

43, 2009, p. 35. 
28 Idem, p. 36. 
29 ABREU, Op. Cit., p. 9. 
30 Idem, p. 11. 
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acordo com o projeto de modernização do estado brasileiro da Ditadura Militar. Abreu destaca 

que as políticas de proteção implementadas pelos órgãos do governo promoveram um 

significativo aumento da produção e do mercado exibidor de filmes nacionais ao longo dos anos 

1970. Os filmes realizados na Boca não eram financiados diretamente pelo Estado, porém, a 

produção privada foi estimulada pela lei de obrigatoriedade de exibição de produções 

brasileiras31.  

Garantida a exibição, a Boca tratou de desenvolver um modelo de produção rápido. As 

libertinas, realizado em 1968 por Reichenbach, João Callegaro e Antônio Lima, foi um dos 

filmes que inaugurou um modo de produção ideal da Boca, rápido e barato. Para Abreu “a Boca 

do Lixo desenvolveu uma vida própria, uma ‘identidade’, ainda que atravessada pelas mesmas 

questões que mobilizavam os outros segmentos da produção cinematográfica - criatividade, 

censura, relações com o mercado, modo de produção”32. Com a demanda para filmes cada vez 

maior, a Boca passou ser um espaço que atraia toda gente interessada em cinema. Foi assim, 

que no final dos anos 1960, um bar na Rua do Triunfo, o Soberano, passou a ser o ponto de 

encontro de estudantes, cinéfilos, futuros profissionais e diretores de cinema, entre eles, Carlos 

Reichenbach. Segundo Abreu, o Soberano era uma “mistura de restaurante, escritório, agência 

de empregos e afins”33. Por lá nomes como Jairo Ferreira, Antônio Lima, João Callegaro, Carlos 

Ebert, João Silvério Trevisan, se encontravam para discutir sobre o cinema e firmar parcerias 

de trabalho.  

Entre as figuras mais proeminentes da Boca, estavam os produtores Alfredo Palácios e 

Antonio Polo Galante, que realizaram uma série de filmes na Boca do lixo34. Sobre a figura do 

produtor na Boca, Abreu destaca que se tratava de um profissional que estava envolvido em 

todo processo econômico que girava em torno do filme, da compra dos meios de produção, à 

regulação da mão de obra, incluindo também a organização da distribuição e exibição dos 

filmes. O protagonismo do produtor, para Abreu, “revestia de um verniz industrial o processo 

produtivo ali praticado”35. Por isso, na Boca, a maioria dos diretores cumpriam uma função 

operacional. A exceção era feita a alguns poucos diretores já com certo gabarito. O produtor 

era o dono do filme e, no máximo, estava subordinado aos interesses do distribuidor, já que os 

filmes eram feitos antes de tudo para dar lucro, e por isso a distribuição determinava a hierarquia 

                                                           
31 ABREU, Op. Cit., p. 21. 
32 Idem, p. 22. 
33 Idem, p. 27. 
34 Idem, p. 29. 
35 Idem, p. 51. 
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de poder na Boca36. O exibidor indicava com base no faturamento qual era a demanda de 

gêneros e o produtor executava o projeto “comprimindo a aplicação de recursos e conferindo 

ao filme um custo benefício que possibilitasse o reinvestimento em outros filmes, garantindo a 

continuidade da produção”37 

A produção de Galante e Palácios era variada, embora, como bons produtores que eram, 

buscassem em primeiro lugar a viabilidade comercial de seus projetos. Eles atuaram também 

fora de São Paulo e apostaram em cineastas em início de carreira possibilitando a entrada de 

novos diretores no mercado. Foi o caso, por exemplo, de Sylvio Back, que teve seu primeiro 

longa, Lance Maior (1968), financiado pelos paulistas38. Alessandro Constantino Gamo 

também aborda a diversidade da atuação dos produtores da boca, que buscavam dar conta da 

demanda crescente de filmes para atender a lei de obrigatoriedade. O autor destaca os trabalhos 

de Tony Vieira, da produtora MQ Filmes, especializada no western feijoada e em filmes de 

ação, além dos diretores/produtores Fauzi Mansur, David Cardoso e Claudio Cunha39.  

Galante era conhecido como o midas da Rua do Triunfo e operava com controle total 

da produção e da distribuição. Fazia filmes sob encomenda, e por isso não escolhia qualquer 

filme para produzir. Ele, por exemplo, se recusou a produzir As Libertinas, mas depois, sabendo 

do êxito comercial do filme, reconheceu que não foi uma decisão correta. Tanto é que anos 

depois produziu quatro filmes de Reichenbach na Boca, A Ilha dos Prazeres Proibidos (1979), 

O Império do Desejo (1981), O paraíso Proibido (1981) e Anjos do Arrabalde (1987). A Boca 

do Lixo, inclusive, foi o período mais produtivo da carreira de Reichenbach, onde dirigiu “seis 

longas e um episódio, foi também diretor de fotografia de dezenas de filmes, atividade que 

garantia seu sustento”40.  

Abreu conta que quando Galante convidou Reichenbach para realizar um filme com ele, 

em 1978, o esquema de produções rápidas e baratas da Boca estava a todo vapor. Reichenbach 

sugeriu a realização de A ilha dos prazeres proibidos (1979), filme que tinha um tema bem 

sugestivo e de acordo com os padrões da época. Galante aceitou, mas colocou uma série de 

imposições econômicas. Reichenbach foi diretor, roteirista e fotógrafo do filme. Vendido como 

filme erótico, A ilha dos prazeres proibidos foi sucesso de público, com 3,5 milhões de 

                                                           
36ABREU, Op. Cit., p. 52. 
37  LAMAS, Caio. Boca do lixo: erotismo, pornografia e poder no cinema paulista durante a ditadura militar (1964-

1987). Dissertação de Mestrado. Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, 

p. 54.  
38 Ver: KAMINSKI, Rosane. Poética da angústia: história e ficção no cinema de Sylvio Back – anos 1960 e 70. 

Tese de doutorado em História. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008, p. 134 
39 GAMO, Alessandro Constantino. Vozes da Boca. Tese de doutorado em Multimeios.  Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, 2006, p. 17. 
40 LYRA, Op. Cit., p. 46. 
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espectadores. Reichenbach revela que aceitou fazer o filme como um desafio, pois seu objetivo 

era subverter a linguagem que dominava as pornochanchadas na época e fazer um filme 

político, segundo o diretor “a pornochanchada, naquele momento, era racista, preconceituosa, 

reacionária e misógina”41. Reichenbach acreditava que não se podia subestimar o público, prova 

disso foi o sucesso de A ilha dos prazeres proibidos. Para Galante pouco importava por quais 

motivos o filme fez sucesso, o importante era o lucro e foi por isso que voltou a trabalhar com 

Reichenbach42. 

A indústria cinematográfica que fixou suas bases na Boca do Lixo viveu seu auge 

durante toda a década de 1970. Calcula-se que nesse período a Boca foi responsável por 30% 

da produção nacional. Segundo Abreu, a Boca entra em crise devido a uma série de fatores. 

Primeiramente, a crise econômica brasileira no início dos anos 1980 e a consequente dissolução 

das instituições estatais (como a Embrafilme). Outro fator determinante foi a entrada no 

mercado brasileiro de filmes estrangeiros de sexo explícito, que passaram a competir com as 

pornochanchadas43. O próprio Reichenbach concorda que a entrada do cinema pornô é crucial 

para o declínio da Boca. Ele discute que no exterior os filmes pornográficos eram exibidos em 

salas menores, de gueto, mas no Brasil não, “tomaram conta da conta do centro da cidade [...]. 

O cinema popular foi derrotado pelo filme pornô americano. E outra coisa foi a especulação 

imobiliária, a deterioração do centro de São Paulo, que começa com a entrada do filme pornô”44. 

Reichenbach parece encontrar no filme pornô americano o “inimigo ideal” para explicar o fim 

do cinema da Boca do Lixo. Entretanto, é preciso entender que a própria produção nacional da 

Boca passou a realizar filmes pornográficos cada vez mais explícitos. Segundo Gamo, isso se 

deu por uma série de fatores. No final dos anos 1970 a Censura passou a liberar esses filmes e 

o adicional de renda foi extinto em 1979. Com o baixo custo dos filmes de sexo explícito e a 

garantia de lucro certo, aumentou a demanda e a pressão dos exibidores por esse tipo de 

produção. Sendo o distribuidor o elo final de uma cadeia, diretores e produtores que não 

estavam associados a exibição viram o mercado diminuir consideravelmente. É por isso que 

                                                           
41 Reichenbach em depoimento para Nuno Cesar Abreu. ABREU, Op. Cit., p. 101. Nota-se que Reichenbach 

reproduz neste depoimento uma visão comum e estabelecida do que foi a dita pornochanchada. O termo e o gênero 

vêm sofrendo problematizações e revisões. A crítica Andrea Ormond, por exemplo, considera que “uma parte 

substancial da história e da fortuna crítica do gênero precisa ser jogada imediatamente no lixo. Isso porque foi 

produzida debaixo de critérios ideológicos que nada têm a ver com os filmes”.  

Ver: ORMOND, Andrea. A vingança é um prato que se come frio. Revista Cinética. abr. 2017. Disponível em: 

<http://revistacinetica.com.br/nova/a-vinganca-e-um-prato-que-se-come-frio/>. Acesso em 30 set. 2018. 
42 ABREU, Op. Cit., p. 101. 
43 Idem, p. 133. 
44 Reichenbach em depoimento para Nuno Cesar Abreu. Idem, p. 134. 

http://revistacinetica.com.br/nova/a-vinganca-e-um-prato-que-se-come-frio/
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são muitos os nomes de artistas e técnicos que passam a trabalhar em filmes pornográficos nos 

anos 198045.  

Outro trabalho que traça um panorama da Boca do Lixo, é o livro de Alfredo Sternheim, 

“Cinema da Boca - Dicionário de Diretores”. Como o próprio título diz, esse trabalho faz um 

apanhado de todos os diretores que passaram pela Boca do Lixo, realizando filmes marginais 

ou da pornochanchada. Com esse dicionário é possível ter dimensão da quantidade e da 

diversidade de produções que foram realizadas na Boca do Lixo. São apresentados cerca de 120 

diretores que circulavam pela Rua do Triunfo, de nomes mais conhecidos, como José Mojica 

Marins, a diretores desconhecidos, que trabalharam em um ou dois filmes. Sternheim aponta 

que, apesar da Boca abrigar uma variedade de produções, do Cinema Marginal ao pornô, ela 

também passou a ser associada diretamente como um estilo cinematográfico, o chamado 

Cinema da Boca46. Essa definição para muitos, inclusive Reichenbach, é uma confusão gerada 

pela profusão de produções que surgiram na época “Os neófitos confundem os dois movimentos 

(Cinema Marginal e Cinema da Boca do Lixo) que, na verdade, foram dois momentos”47  

 

1.2 REFERÊNCIAS ESTÉTICAS – A CINEFILIA DE REICHENBACH 

 

Em “O cinema como razão de viver”, os depoimentos de Reichenbach revelam um 

pouco da sua concepção de cinema e de suas principais fontes de inspiração. Godard e a 

Nouvelle Vague fizeram parte da formação de todo jovem cineasta que circulava por São Paulo 

nos anos 1960. A discussão era enriquecida com a leitura da revista Cahiers du Cinema e de 

outros periódicos sobre cinema. Talvez o diferencial de Reichenbach foi seu interesse por outras 

cinematografias “um vínculo importante da minha geração foi a valorização do cinema B 

americano, Samuel Fuller, Nicholas Ray, Robert Rossen”48. Além desses, é conhecido o gosto 

de Reichenbach pelo cinema japonês, ao qual paga seu maior tributo, justamente, em Lilian M: 

Relatório Confidencial. Esse emaranhado de referências será um componente importante no 

que viria a ser o cinema de Reichenbach. Na Boca do Lixo, o cinema de gênero, principalmente 

o “filme b” americano, com seus estilos e personagens bem típicos e até mesmo estereotipados, 

passam encontrar sua tradução no Brasil por meio de cineastas como Reichenbach. Será uma 

                                                           
45 GAMO, Op. Cit., p. 26-29. Gamo cita entre os diretores e produtores que realizaram filmes pornô, nomes como 

Tony Vieira, Fauzi Mansur, David Cardoso e Jean Garret. 
46 STERNHEIM, Alfredo. Boca do Lixo: Dicionário de Diretores. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo, 2005, p. 29. 
47 Reichenbach em depoimento para Alfredo Sternheim. Idem, p. 28. 
48 Carlos Reichenbach em depoimento para Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p. 84. 
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espécie de estratégia que esses cineastas encontrarão para mediar suas concepções de mundo e 

o cinema popular. Reichenbach sempre foi considerado antes de tudo um cinéfilo que, segundo 

Caetano, fazia questão de evidenciar e incorporar aspectos de outros cinemas diretamente em 

seus filmes, muitas vezes por meio da citação direta a algum cineasta. Entre as referências de 

Reichenbach, Caetano cita diretores como Oswaldo Sampaio, Fritz Lang, Paulo César Saraceni 

e Glauber Rocha. Para Caetano, vale destacar a diversidade do interesse de Reichenbach e o 

“seu desejo de aprofundar as relações com obras as mais distantes entre si”49 

É preciso evidenciar que Reichenbach começou a produzir em um momento de 

fragilidade da indústria cinematográfica no Brasil. Foi esse contexto que permitiu a inserção de 

diretores com um certo grau de liberdade. O modo de produção também não era tão 

sistematizado, o que também possibilitou que esses profissionais desenvolvessem uma forma 

de fazer um pouco mais próxima de expectativas pessoais. Segundo Reichenbach “meus filmes 

foram quase todos realizados sob as condições mais adversas. Acho que nada desculpa o corpo 

mole, o deixar de produzir. Você deve inventar condições para filmar, seja qual for a 

situação”50. Somado a isso, Reichenbach também revela uma profunda conexão com a ideia de 

que o cinema deve traduzir uma visão de mundo. Era forma como ele, diretor, encontrava para 

mostrar seus “conceitos libertários, com personagens ambíguos e/ou insurretos, com a mistura 

de estilos fílmicos, com uma linguagem subversiva capaz de misturar erudição e deboche”51.  

Esse modelo de produção foi a tônica do cinema que se estabeleceu na Boca do Lixo. Com certa 

liberdade criativa, mas com a pressão para responder a demanda por filmes baratos e de apelo 

popular. O primeiro filme de Reichenbach, realizado com o parceiro João Callegaro, foi 

produzido dessa forma e inaugurou uma vertente dentro do Cinema Marginal que se constituiu 

como uma ponte entre os marginais e o cinema da Boca do Lixo: o Cinema Cafajeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 CAETANO, Op. Cit., p. 69. 
50 Carlos Reichenbach em depoimento para Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p. 92. 
51 LYRA, Op. Cit., p. 134. 
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1.3 CINEMA MARGINAL 

 

Quando Reichenbach realizou seu primeiro filme, As Libertinas (1968), o cinema 

brasileiro passava por um debate intenso em termos estéticos. A chegada de filmes como A 

Margem (Ozualdo Candeias, 1967) e O Bandido Luz Vermelha (Rogério Sganzerla, 1968) 

representou uma nova forma de fazer e pensar o cinema que entrou em choque com modelos 

vigentes e com o próprio Cinema Novo. 

A trajetória de Reichenbach é entrelaçada com o Cinema Marginal paulista, ora como 

espectador privilegiado e outra como um produto dessas discussões, que vão repercutir 

diretamente em suas escolhas como realizador. Segundo o próprio, As Libertinas “foi filmado 

ao mesmo tempo que O Bandido da Luz Vermelha. Eu apareço numa ponta, dormindo ao lado 

do Rogério Sganzerla num cinema. A montagem de ambos aconteceu ao mesmo tempo”52. A 

relação do Cinema Marginal com Carlos Reichenbach fica evidente nesse depoimento, muito 

embora As Libertinas seja um filme diferente de O Bandido da Luz Vermelha, o que vemos é 

uma troca de referências e características que, à sua maneira, compõe o espectro do que foi 

considerado Cinema Marginal. Enquanto que em Sganzerla temos um claro exemplo de 

manifesto da Estética do Lixo pouco preocupado com a sua aceitação, As Libertinas surge para 

atender a demanda de filmes com aspirações comerciais e populares. As semelhanças se darão 

no modo inventivo de seus autores, que, devido a clareza de suas escolhas e do seu lugar no 

cinema brasileiro, chegam a lançar um manifesto para definir seu filme como Cinema Marginal 

Cafajeste53, como veremos na sequência. 

Nesse sentido, é preciso entender o momento que Reichenbach passou a produzir seus 

primeiros filmes. Embora ele próprio renegue as qualidades de suas primeiras experiências (e 

considere que atingiu a maturidade apenas em Lilian M, em 1975) fazer cinema no final dos 

anos 1960 era responder, direta ou indiretamente, aos debates em torno do cinema moderno 

brasileiro. Fernão Ramos, no livro “Cinema Marginal, a representação em seu limite”, busca 

definir “Cinema Marginal” a partir da constatação de que existiu, em um determinado período, 

filmes com traços narrativos em comuns e únicos. O autor data esse período entre 1968 e 1973, 

mas considera que essa indicação não é absoluta, pois na análise de filmes que extrapolam essa 

datação é possível verificar filmes “filiados” ou próximos ao Cinema Marginal. Lilian M: 

Relatório Confidencial é um exemplo desses54. Na verdade, para Ramos, definir se um filme 

                                                           
52 Carlos Reichenbach em depoimento para Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p. 81. 
53 LYRA, Op. Cit., p. 46. 
54 RAMOS, Fernão. Op. Cit.,  p. 11. 
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pertence ou não ao movimento não é uma questão, para ele o importante é “buscar os traços 

estruturais de sua estética em um conjunto determinados de filmes e a partir daí, deste 

instrumental, nos lançarmos a análise de cada filme individual"55. Nesse sentido, Jairo Ferreira, 

por exemplo vai empregar o conceito de “invenção” para definir a produção brasileira do 

período pós Cinema Novo. Esse conceito é o tema do livro Cinema da Invenção, no qual 

Ferreira faz uma síntese dos filmes e das ideias que estavam em discussão pelos marginais. 

Jairo Ferreira destaca principalmente a invenção em meio a falta de estrutura, característica 

máxima de um cinema de terceiro mundo, que, ao invés de ser camuflada, deveria ser exposta 

nos próprios filmes, através de uma linguagem experimental capaz de revelar a precariedade 

dos filmes e da realidade brasileira56.  

O fato é que o Cinema Marginal existiu, e esse conjunto de filmes influenciou e fez 

parte do contexto de produção ao qual Reichenbach estava inserido. A Boca do Lixo foi o 

espaço onde essas produções eram realizadas, no caso do Cinema Marginal paulista. O ano de 

1968 é definido por ser a data em que começam a surgir os primeiros filmes identificados com 

a ideia de Cinema Marginal, como Hitler no III mundo (José Agripino de Paula, 1968), Jardim 

de Guerra (Neville d’Almeida, 1968) e O Bandido da Luz Vermelha (Rogério Sganzerla, 1968). 

Porém, como já mencionado, Fernão Ramos deixa claro que as exceções confirmam a tese de 

que é impossível limitar em data e número quais foram os filmes marginais. Prova disso é que 

A Margem (Ozualdo Candeias), filme icônico e que carrega no próprio título a ideia de 

marginalidade, foi realizado em 196757. 

Para Fernão Ramos, estudar o Cinema Marginal passa por entender o significado da 

palavra “marginal”. Sabe-se que tal palavra está associada a conotações pejorativas, mas que 

no movimento do cinema moderno brasileiro foi deslocada desse sentido, passando a ser 

valorizada na sua forma (marginalizada) e na sua posição política (a margem)58. A relação com 

o mercado, no caso, o isolamento dos filmes marginais em relação ao circuito de exibição 

comercial, também é um fator que caracteriza o Cinema Marginal, que se vê liberto, de certa 

forma, das pretensões comerciais. O autor, assim, passa a ter mais liberdade para se expressar59. 

Aqui reside uma diferença com Carlos Reichenbach. Muito embora ele sempre tenha 

expressado sua busca por liberdade criativa, seus primeiros filmes surgiram em sintonia com o 

mercado. Tentarei mostrar que Lilian M é um caso à parte na sequência do trabalho, pois trata-

                                                           
55 RAMOS, Fernão. Op. Cit.,  p. 14. 
56 FERREIRA, Jairo. Op. Cit.  
57 RAMOS, Op. Cit., p. 12. 
58 Idem, p. 16. 
59 Idem, p. 21. 
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se de uma produção independente, capitaneada pelo próprio diretor, inserida em um contexto 

de aumento do mercado cinematográfico nacional, que teve aspirações pessoais e inventivas, 

mas ao mesmo tempo teve boa recepção da crítica e do público. 

Segundo Fernão Ramos, o abandono das pretensões comerciais e a busca por realização 

de filmes baratos e de “mau gosto” dos cineastas identificados com o Cinema Marginal, surgem 

em contraponto ao Cinema Novo, que ao final dos anos 1960 vivia um dilema em torno da 

produção, distribuição, alcance e qualidade dos seus filmes. Entretanto, mais do que uma 

polêmica motivada por uma concepção divergente do que deveria ser um cinema radical e 

autoral, para Fernão Ramos, é preciso ver em termos históricos que, em um curto período de 

tempo, as perspectivas em relação ao cinema mudam. No início da década de 1960, o Cinema 

Novo vislumbrava uma interferência na sociedade, logo, era impossível ignorar a relação do 

cinema com o público e com a própria indústria. Já ao fim da década, os jovens autores do 

Cinema Marginal, diante da visível incapacidade de ação política em meio a um contexto de 

repressão estatal, abandonam as pretensões de intervenção na sociedade. Para Ferreira não 

interessava para os marginais estar filiado a alguma concepção utópica e de eleger o cinema 

como uma ferramenta de transformação social – o que de certa forma seria a preocupação 

cinemanovista – mas sim exprimir o mal estar de uma geração60. O cinema passa a ser mais 

uma forma de expressar esse sentimento do que apontar para alguma direção. Para Fernão 

Ramos, a conhecida frase do Bandido da Luz Vermelha “quando a gente não pode fazer nada a 

gente avacalha e se esculhamba” é o exemplo manifesto desse momento do cinema brasileiro61. 

Ferreira explica que o Cinema Marginal estava ligado a uma tradição experimental e inventiva 

de se fazer cinema no Brasil, já presentes nos filmes de Humberto Mauro, na década de 1940. 

O próprio Cinema Novo começou de forma experimental. Essa forma inventiva nada mais é do 

que “um cinema interessado em novas formas para novas ideias, novos processos narrativos 

para novas percepções que conduzam ao inesperado, explorando novas áreas da consciência, 

revelando novos horizontes do im/provável”62.’ 

Reichenbach, ainda que tenha começado a carreira realizando filmes mais próximos do 

cinema comercial, certamente era associado a concepção de um cinema marginalizado e 

inventivo. Sobre a produção de As Libertinas ele revela “passamos anos na faculdade querendo 

fazer filmes de qualidade, mas a realidade com que nos deparamos, na hora de filmar, é que 

                                                           
60 FERREIRA, Op. Cit., p. 20. 
61 RAMOS, Op. Cit., p. 28. 
62 FERREIRA, Op. Cit., p. 27. 
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isso seria impossível. Então, o negócio era investir no mau gosto, na baixaria etc. Nós dizíamos: 

Se não dá para fazer cinema político, vamos fazer cinema cochon”63.  

Quando Fernão Ramos fala do abandono das tentativas de ação política por parte dos 

marginais, ele está levando em consideração o contexto de intervenção militar por qual o Brasil 

passava, “surge um clima especialmente carregado de tensão onde o terror e a paranoia parecem 

dar o tom dominante”64. O clima sombrio por qual passava o país interferiu e refletiu 

diretamente na estética marginal. De outra forma, mas fruto de um mesmo sentimento, o cinema 

passou a extravasar a repressão explorando prazeres, por meio da imagem. “Curtição”, 

“deboche”, “ironia” se tornaram características comuns entre os marginais. Por isso, curtição e 

horror “constituem a antinomia básica do Cinema Marginal”65. Tais características marcam 

outra ruptura do Cinema Marginal com o Cinema Novo. A primeira geração, muitas vezes, na 

ânsia de marcar sua posição contra a ordem burguesa, retratou seus personagens com uma certa 

moralidade. A falta de moral, por assim dizer, permitiu ao Cinema Marginal explorar temas que 

eram tabus na sociedade, como drogas e sexo. Entretanto esses temas eram explorados 

principalmente por meio da forma, pois como explica Ferreira, “no experimental de nosso 

cinema importa mais o significante e menos o significado. Mais como diz e menos o que diz”66. 

Isso refletiu também numa narrativa, não linear, em que os personagens não têm objetivos 

claros, pois “deslocados no espaço e na sociedade oficial, os personagens elaborados pela ficção 

marginal erram no vazio”67. Segundo Ramos é comum nesse cinema personagens que 

perambulam pelo espaço sem uma causa aparente, sem ordenamento e movidos apenas pela 

experiência68.  

Outra característica importante do Cinema Marginal destacado por Fernão Ramos é sua 

relação irônica com o cinema e com a arte. A influência antropofágica do tropicalismo levou a 

trabalhos que deglutem “esteticamente, sem preconceitos, a totalidade das representações que 

cercam o artista, para depois devolvê-las numa forma estética que tem algo a lembrar um 

                                                           
63 Reichenbach em depoimento para Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p. 70. Segundo Reichenbach, cochon, que 

significa “porco” em francês, era um termo utilizado pelos franceses para definir os filmes de baixo orçamento e 

eróticos. 
64 RAMOS, Op.cit.,p. 29. 
65 RAMOS, Op. Cit., p.31. 
66 FERREIRA, Op. Cit., p. 41. 
67 RAMOS, Op. Cit., p.35. 
68 Idem, p. 36. Sobre o tema da perambulação, tão comum aos filmes marginais, ver o trabalho de Fabio Raddi 

Uchôa, “Perambulação, silêncio e erotismo nos filmes de Ozualdo Candeias (1967-83)”. O autor explica que 

perambular diz respeito ao andar a esmo, sem destino claro, e que, nesse sentido, essa falta de objetivo nas ações 

é uma oposição ao cinema clássico, no qual a narrativa é orientada em ações causais. Entretanto, no cinema 

moderno, a perambulação não se limita a uma ação física, podendo ser mental e representada no próprio modo de 

filmar; UCHÔA, Fabio Raddi. Perambulação, silêncio e erotismo nos filmes de Ozualdo Candeias (1967-83). 

Tese de doutorado. Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 16. 
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procedimento de colagem”69. Essa relação é vista por Caetano como uma outra diferença entre 

cinemanovistas e marginais. O Cinema Novo seria herdeiro do modernismo de Mario de 

Andrade enquanto que o Cinema Marginal herdeira de Oswald de Andrade, justamente, a 

principal influência dos tropicalistas70. Essa é uma característica bastante observável em Lilian 

M. O filme é repleto de citações e é composto por blocos narrativos em que cada parte 

representa um gênero diferente de filme, conforme será observado no terceiro capítulo.  

Esse apreço por fazer filmes ruins, ou essa constatação, que buscava expor a própria 

condição nacional, é declarada por Rogério Sganzerla quando o diretor defendia que o Brasil 

estava destinado a fazer o pior cinema do mundo71. Em As Libertinas, essa preposição não só é 

presente, como é expressa por meio do Manifesto do Cinema Cafajeste, um texto de João 

Callegaro que serviu de apresentação para o filme e buscava, de forma irônica, reconhecer e 

expor as condições da realização do cinema brasileiro, reverenciar o filme sujo e ironizar os 

discursos em torno da linguagem cinematográfica. “O ruim, o sujo, o lixo, o cafajeste, são todos 

aspectos de uma mesma faceta que, se vem caracterizar de maneira marcante a estética do 

Cinema Marginal”72.  

 

1.4 CINEMA CAFAJESTE 

 

Como já dito, embora se tratasse de um cinema com pretensões comerciais, o filme que 

inaugura o Cinema Cafajeste, As Libertinas, carrega, com seu manifesto e sua estética, uma 

reflexão sobre a própria obra que é comum aos filmes marginais. O texto é claro, Cinema 

Cafajeste é “cinema de comunicação direta. É o cinema que aproveita a tradição de 50 anos de 

exibição do "mau" cinema americano, devidamente absorvido pelo espectador e que não se 

perde em pesquisas estetizantes, elucubrações intelectuais, típicas de uma classe média semi-

analfabeta”73. Segundo Ramos, além de declarar suas intenções e expor a linguagem, é possível 

identificar no manifesto uma crítica ao Cinema Novo brasileiro. Fica evidente o abandono às 

pretensões políticas e estéticas do início dos anos 1960. 

Na verdade, o Cinema Cafajeste não teve pretensões de ser um movimento, foi muito 

mais uma expressão cunhada por Callegaro e seu manifesto era uma peça publicitária para o 

                                                           
69 RAMOS, Op. Cit., p. 41. 
70 CAETANO, Op. Cit., p. 33. 
71 RAMOS, Op. Cit., p. 41. 
72 Idem, p. 43. 
73CALLEGARO, João. Manifesto do Cinema Cafajeste. São Paulo. 1968. 1p.  

Disponível em: >http://obarcobebado.blogspot.com/2010/10/manifesto-do-cinema-cafajeste.html<. Acesso em 26 

set. 2018. 

http://obarcobebado.blogspot.com/2010/10/manifesto-do-cinema-cafajeste.html%3c
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filme As Libertinas. Ainda sim representa uma espécie de consciência sobre o que se estava 

fazendo e o momento por qual passava o cinema brasileiro. A ideia de “quanto pior melhor” 

era perceptível em cada escolha realizada pelos cineastas, ao mesmo tempo que funcionava 

também como um dado da realidade. Jairo Ferreira também articulou uma definição para os 

cafajestes: "o negócio é fazer filmes péssimos. Um apanhado crítico da face oculta do cinema 

nacional. Filmes péssimos, mas necessários. Chegou a hora de massacrar a visão europeizante 

que impede o cinema nacional de ser como deve ser”74. Exemplo disso é o comentário do 

iluminador de As Libertinas, Waldemar Lima, que não entendeu quando Reichenbach solicitou 

a ele que realizasse uma “fotografia porca”. No filme é presente “pontas de montagem 

aparecendo, erros de continuidade, descuido na produção”75.  

Ramos explica que se por um lado o Cinema Cafajeste se encaixa como um tipo de 

Cinema Marginal em termos de representação e estética, por outro, ele se mostra diferente pela 

“abertura para o relacionamento com o público e para exibição do produto final”76. Se esse 

cinema também era dotado de uma linguagem “suja”, debochada, ancorada na metalinguagem 

e fragmentada, como que ele, ao contrário de outros filmes marginais, poderia conseguir esse 

diálogo com o público? Fernão Ramos considera que a resposta estava na temática, o erotismo. 

Ou seja, a forma ousada, experimental, não precisava fazer concessões ao público, pois este já 

era atraído primeiro pelo tema. O sucesso de público e modo de produção, rápido e barato, de 

As Libertinas, abre caminho para outros filmes, como Audácia - A fúria dos desejos (Carlos 

Reichenbach e Antônio Lima, 1970) e O Pornográfo (João Callegaro, 1970), realizados no 

mesmo esquema de realização e com a mesma proposta. Esses filmes, embora variados na 

temática e na narrativa, são exemplos do que viria a se tornar o modo de produção da Boca do 

Lixo77. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 FERREIRA, Op.cit., p. 81. 
75 RAMOS, Op. Cit., p. 43. 
76 Idem, p. 65. 
77 Idem, p. 68. 
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1.5 PORNOCHANCHADA 

 

Para Lyra, o sucesso do Cinema Marginal Cafajeste é o embrião da pornochanchada, 

que passaria a dominar a Rua do Triunfo. Em meio a um contexto que, Segundo Ortiz Ramos, 

estava marcado pela atuação do Estado no esforço para dissolver as iniciativas dos movimentos 

culturais, pela efetivação dos mecanismos de censura, e, principalmente, pela industrialização 

da produção cultural78, a “pornochanchada é, ao lado da chanchada, um dos raros momentos 

em que o cinema brasileiro conseguiu firmar-se como indústria”79.  

As pornochanchadas têm origem nas comédias cariocas da década de 1960 (que também 

já eram inspiradas num tipo de gênero italiano no qual era comum a mistura de erotismo e 

comédia). Eram filmes bem realizados com um leve apelo erótico, por isso, eram bem tolerados 

pela crítica. Segundo Abreu, o termo pornochanchada passa a ser usado no início dos anos 1970, 

e é uma evolução dos termos “comédia erótica” e da “chanchada erótica”. O termo 

“pornochanchada” passou a se tornar popular e utilizado na imprensa para definir, de forma 

resumida, “filmes brasileiros que recorriam, em suas narrativas, ao erotismo ou apelo sexual, 

mesmo que fossem melodramas, dramas policiais, de suspense, aventura, horror, etc.”80. Abreu 

também destaca que tal nomeação provém de um olhar elitista e pejorativo, pois o termo 

chanchada remetia a “filmes sem valor artístico, mal realizados e vulgares”81. 

Do ponto de vista de quem produzia cinema na época, é preciso deslumbrar que os 

cineastas estavam diante do enfraquecimento do cinema de vanguarda, mas ao mesmo tempo, 

vendo o cinema expandir sua atuação na produção e distribuição. É um momento também em 

que as propostas de um cinema radical, na forma e conteúdo, passam a esbarrar na censura e na 

relação com o público. Segundo Ortiz Ramos, para continuar produzindo, era preciso uma 

reorganização das estratégias, tal como fizeram alguns diretores oriundos do Cinema Novo. 

Nelson Pereira dos Santos foi exemplo disso com o filme Como era gostoso o meu francês 

(1971), obra que foi sucesso de público e crítica82. Nos anos 1970, o Estado atuando 

estrategicamente no Cinema, (garantindo, entre outras coisas, financiamento e reserva de 

mercado para filmes brasileiros), abriu caminho para as pornochanchadas se estabelecerem 

como um produto ideal para atender a demanda por filmes baratos e de produção rápida. Dessa 

forma, por uma combinação de garantias para quem tinha interesse em produzir cinema, o 

                                                           
78 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 401. 
79 LYRA, Op. Cit., p. 46. 
80 ABREU, Op. Cit., p. 140. 
81 Idem, p. 142. 
82 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 404.  
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mercado encontrou uma fórmula de sucesso83, o exemplo era As Libertinas. Apesar da antipatia, 

o gênero passa a fazer muito sucesso de público. A consequência direta do aumento da produção 

e do lucro foi a necessidade e procura cada vez maior por mão de obra técnica e artística, que 

de início nem precisava ser tão qualificada.  

A pornochanchada era muito ampla, seus subgêneros abrigavam, westerns, comédias, 

policiais, etc. Para realizar esses filmes muitas vezes eram contratados diretores com o mínimo 

de conhecimento de direção, mas, por outro lado, a indústria absorveu profissionais com 

experiência e visão pessoal, oriundos do Cinema Marginal, como foi o caso de Carlos 

Reichenbach84. O diretor, ao falar do seu primeiro filme, afirma: “O filme erótico foi uma escola 

para muitos cineastas. No Brasil não poderia ser diferente. Callegaro e eu estávamos tateando, 

não sabíamos bem que rumo seguir”85. Importante estabelecer que Lilian M, apesar de realizado 

na Boca do Lixo em um momento em que essas produções eróticas dominavam o mercado, não 

se trata de uma pornochanchada. É muito mais um filme próximo do Cinema Marginal. Ainda 

assim é visível que o filme, na busca de inserção no mercado e diálogo com o público, adotou 

na sua estratégia de divulgação componentes comuns às pornochanchadas.  

O grosso da produção de filmes eróticos passa a se concentrar na Boca do Lixo, mas o 

gênero já fazia sucesso no Brasil desde dos anos 1960. Segundo Ortiz Ramos, nove das vinte e 

cinco maiores bilheterias de 1975 eram pornochanchadas86. Apesar do sucesso de público, 

como já dito, esses filmes receberam críticas de alguns realizadores do Cinema Novo e de 

setores conservadores da sociedade. Nuno Cesar Abreu, explica que a pornochanchada “ocorria 

à margem da maioria dos enfoques culturais (acadêmicos, de vanguarda, da mídia), dos quais 

foi objeto de críticas - uma espécie de ‘bode expiatório’ do cinema nacional”87 dessa forma, foi 

um cinema que encantou muitos (o sucesso de público é prova disso), mas que provocou o 

desespero de outros. Nesse sentido, o livro "Pornochanchando: em nome da moral, do deboche 

e do prazer" busca problematizar a leitura comum que se estabeleceu em relação ao gênero 

tratado como o inimigo ideal do cinema brasileiro. O livro reúne artigos que buscam identificar 

como essa produção buscou "descortinar aquilo que sempre ocorreu na sociedade brasileira, 

                                                           
83 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 406. 
84 LYRA, Op. Cit., p. 47. 
85 Carlos Reichenbach em depoimento para Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p. 71. 
86 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 406. 
87 ABREU, Op. Cit., p. 21. 



26 
 

mas que, muitas vezes, estava escondido, inclusive nas imagens do cinema: traição, 

pornografia, diversidade sexual, homossexualidades, travestismo e desejo feminino"88.  

Para Abreu, a pornochanchada teve o mérito de se tornar uma alternativa ao filme 

estrangeiro. Tornou-se um gênero reconhecido pelo público brasileiro e, pode-se dizer, rompeu 

com o preconceito por parte do público para com o cinema nacional89. Com o filme brasileiro 

disseminado na cultura popular, é possível entender que o campo para atuação de cineastas 

independentes estava mais amplo quando, por exemplo, Reichenbach realizou Lilian M, em 

1975. Ainda assim, o apreço pela pornochanchada esbarrava em setores conservadores da 

sociedade em um país cada vez mais dominado, aparentemente, pela defesa da “moral e dos 

bons costumes”. A Censura, como veremos no capítulo 2, vai atuar como representante dessa 

moral, retalhando os filmes e classificando a maioria deles para maiores de 18 anos. É curioso 

que para Reichenbach “[...]o que propiciou o ciclo da pornochanchada foi o fato de que, nos 

anos 70, a censura passou a implicar mais com o teor político dos filmes do que com nudez e 

sexo”90. A leitura do diretor é contraditória, ignora que um dos pilares da ditadura estava 

apoiado em uma conservação cada vez maior dos costumes, inclusive defendida por setores da 

sociedade civil. Lilian M mesmo foi censurado principalmente em suas cenas que abordam 

temas relacionados ao sexo. Conforme Bertolli e Amaral, a temática sexual "não foi apenas um 

incômodo para os órgãos responsáveis pela censura, mas também para a sociedade 

conservadora e tradicional que insistia na permanência dos valores basilares patriarcais e no 

resgate triunfante da moral e dos bons costumes"91. 

 

Ortiz Ramos define a década de 1970 com uma produção dividida entre as preocupações 

do Estado e uma indústria paulista cada vez mais voltada para o cinema erótico. Ainda assim 

foi um momento de efervescência do cinema brasileiro, cada vez mais diversificado. É por isso 

que para Ortiz Ramos é possível encontrar na primeira metade da década de 1970 vozes 

dissonantes. Filmes como São Bernardo (Leon Hirszman, 1972), Zé-zero (Ozualdo Candeias, 

1974) e o próprio Lilian M buscavam chegar ao público sem abrir mão da crítica social, das 

experimentações estéticas e sem adentrar ao universo nacionalista ou do filme erótico. Sobre 

Lilian M, Ortiz Ramos o destaca como um filme que “consegue encontrar um ponto médio entre 

                                                           
88 BERTOLLI FILHO, C. & AMARAL, M.E.P. Apresentação: Pornochanchada como discurso do desejo. In: 

BERTOLLI FILHO, C. & AMARAL, M.E.P (orgs.). Pornochanchando: em nome da moral, do deboche e do 

prazer. São Paulo: Cultura Acadêmica, p. 8. 
89 ABREU, Op. Cit., p. 144. 
90 Carlos Reichenbach em depoimento para Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p. 70. 
91 BERTOLLI FILHO, C. & AMARAL, M.E.P, Op. Cit., p. 9. 



27 
 

a experimentação, posicionamento autoral e um mínimo de relacionamento com o público”92. 

O autor considera que filmes como Lilian M representam um período anterior ao enrijecimento 

da produção brasileira. São filmes que, entre um estágio e outro, carregavam “resíduos de uma 

época plena de esperanças e concretas utopias”93.   

Por isso, é preciso entender a relação indireta de Reichenbach com a pornochanchada, 

àquela altura, já estabelecida como um gênero de sucesso de público. Segundo Abreu, embora 

o leque seja bem grande para designar um conjunto tão variado de filmes, é possível verificar 

algumas convenções narrativas nesse gênero. Os tipos de personagens eram bem definidos e 

reproduziam padrões de comportamento identificados facilmente pelo público. (Em Lilian M, 

por exemplo, os homens que se relacionam com a protagonista são representados dessa forma). 

Dos personagens eram desenvolvidos os plots, tais como “o machão conquistador; a virgem 

cobiçada; a esposa insatisfeita; o homossexual afetado; a prostituta ou garota de programa; o 

marido pouco atuante; a velha cafetina, etc”94. A narrativa, em geral, era ancorada na 

representação clássica, com o diferencial de incorporar os defeitos comuns de realizações 

baratas e de interpretações mal feitas, “o ruim passa por engraçado, e um riso sem exigências 

diminui o senso crítico”95. Por isso, partindo do pressuposto que esse tipo de representação era 

popular e estava difundido no público de cinema, interessa saber como certos cineastas 

buscavam dialogar e subverter esse padrão de representação. Acredito que Reichenbach é um 

caso exemplar. O diretor comenta com orgulho, no livro de Abreu, sobre a realização do filme 

Corrida em busca do amor para o qual foi contratado como diretor em 1972. Trata-se de um 

filme bem comercial e feito com poucos recursos. Um típico filme da Boca para atrair o público, 

que reunia aventura (carros) e apelo erótico. Reichenbach considera que o filme foi uma escola 

para ele e ainda assim foi possível para ele exprimir sua visão de mundo “eu adoro esse filme. 

Não tenho cópia. Hoje, visto à distância, é uma celebração da anarquia, uma celebração da 

algazarra”96.  

 

 

                                                           
92 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 417. No capítulo 2 discutirei o contexto de produção de Lilian M, com enfoque 

nas relações entre Cinema e Estado. 
93 Idem, p. 417. 
94 ABREU, Op. Cit., p. 145. Sobre os estereótipos dos personagens comuns da pornochanchada, ver: CRUZ, Lívia 

Maria Pinto Da Rocha Amaral. (Nem) tudo puta e viado: Uma análise dos estereótipos presentes nas 

pornochanchadas (1969-1982). Mestrado em Multimeios, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016. 

A autora diverge da leitura apresentada por BERTOLLI FILHO, C. & AMARAL, pois considera que as 

pornochanchadas estavam alinhadas com um discurso conservador, onde a liberdade apresentada nos filmes por 

meio das relações sexuais esbarrava sempre em preconceitos de classe, raça e gênero (CRUZ, Op. Cit., p. 13). 
95 ABREU, Op. Cit., p. 146. 
96 Reichenbach em depoimento para Nuno César Abreu. ABREU, Op. Cit., p. 76. 
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1.5 PRIMEIROS FILMES DE CARLOS REICHENBACH 

 

Lilian M foi em realizado em 1975. Antes da realização desse filme, Reichenbach já 

havia dirigido e participado da produção de inúmeros filmes na Boca do Lixo. Seu primeiro 

trabalho como diretor é um curta-metragem, chamado Esta Rua Tão Augusta, realizado em 

1966. Trata-se de um documentário sobre a famosa Rua Augusta (São Paulo). O filme foi 

produzido por Luiz Sérgio Person, na época, professor de Reichenbach. O destaque do 

documentário é a presença do artista de rua Waldemiro de Deus. Sobre o filme Reichenbach 

comenta: “Nunca fui um fã ardoroso do documentário. Fiz este filme porque o Person insistiu. 

Iniciei o projeto sem nenhum entusiasmo, mas aí conheci Waldomiro de Deus"97.  Esse pequeno 

curta-metragem é considerado um dos primeiros exemplares de um filme Marginal, em 

comentário para o livro “Cinema Marginal Brasileiro e Suas Fronteiras”, Luciana Araújo e 

Guiomar Pessoa Ramos dizem que “Reichenbach parodia o estilo dos filmes institucionais e se 

diverte com o ridículo dos fraseados com pretensões poéticas. Com olhar irônico, e ao mesmo 

tempo carinhoso, faz este filme tão marginal”98. 

Em seguida, no ano de 1968, Reichenbach dirige “Alice”, um dos episódios do filme As 

Libertinas, marco do chamado Cinema Cafajeste. O filme contava ainda com um episódio 

dirigido por Antônio Lima, chamado “Angélica, e outro de João Callegaro, “Ana”. O episódio 

de Reichenbach conta a história de um escritor e de Alice. O casal se instala numa colônia de 

férias no litoral paulista e lá acabam por se envolver com diversos tipos humanos. A produção, 

rápida e barata, fez muito sucesso e estabeleceu um padrão de realização que seria seguido por 

toda a Boca do Lixo. Reichenbach fez questão de explorar o erotismo, mas, apesar de considerar 

o filme ruim e até mesmo renegá-lo, nele já é possível observar características do seu humor, 

do deboche e da ironia tão presente em seus filmes. Segundo Reichenbach “Com essa opção 

por uma estética do mau gosto, eu e o Callegaro apontávamos para um vértice extremo do 

nascente movimento tropicalista”99. Os diretores não tiveram vergonha de explorar a linguagem 

erótica para atrair o público. Reichenbach explica que essa estratégia era devido ao momento 

que o país estava vivendo. A arte passava a transgredir na sua linguagem, se importando menos 

com a elaboração de um discurso e sendo mais sintomática, para ele tratava-se de “assumir a 

proposição do Hélio Oiticica: seja bandido, seja herói. Assumir a Boca do Lixo, normalmente. 

                                                           
97 Reichenbach em depoimento para Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p.118. 
98 PUPPO, Eugênio (org.). Cinema Marginal Brasileiro e Suas Fronteiras. 2ª ed. Brasília: Centro Cultural Banco 

do Brasil, 2004. (Este livro não contém numeração) 
99 Reichenbach em depoimento para Marcelo Lyra, LYRA, Op. Cit., p. 121. 
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No tropicalismo, assumir o cafonismo, a barbárie… Quem assumiu a Boca foi a minha geração. 

Era um lugar neutro e libertário”100. A campanha publicitária com apelo ao erotismo, somado 

a busca por referências de filmes americanos, transformou As Libertinas em um sucesso de 

público. Ainda assim, o filme é considerado um típico representante do Cinema Marginal, que 

vai influenciar inclusive cineastas como Rogério Sganzerla. Para Hernani Heffner, o filme 

compõe o grupo de obras inaugurais do Cinema Marginal, “a novidade estava em misturar 

referências à cultura brega, cosmopolitismo, continuidade e elipses inverossímeis, 

existencialismo, tropicalismo, fotografia ‘ruim’, mulheres nuas e um clima de filme B”101. No 

filme é presente uma narrativa fragmentada, alguns erros propositais de continuidade que 

causam certo estranhamento. Para Fernão Ramos o que caracteriza esse filme como marginal é 

“a utilização desta linguagem num segundo nível, como ‘curtição’ enquanto referência, não 

tanto reflexiva mas debochada, e contendo, de qualquer forma, a dimensão metalinguística da 

utilização de um estilo”102. 

O sucesso de As Libertinas permitiu a Reichenbach realizar um novo filme já na 

sequência: Audácia, A fúria dos desejos (Carlos Reichenbach e Antônio Lima, 1970). Segundo 

Abreu, a fórmula de sucesso foi a mesma: produção de baixo custo, erotismo e título apelativo. 

Audácia também é dividido em três episódios. Coube a Reichenbach dirigir o episódio “A 

Badaladíssima dos Trópicos x Os Picaretas do Sexo”. O filme é um tributo à própria Boca do 

Lixo. Audácia acaba por ser um documento do movimento de cinema que surgia em São Paulo. 

Cineastas como Candeias, Sganzerla, Mojica Marins aparecem no filme, circulando pela Rua 

do Triunfo103. “A Badaladíssima dos Trópicos x Os Picaretas do Sexo” conta a história de uma 

cineasta, Paula Nelson, na busca por realizar seu primeiro filme. Entre outros dilemas, ela tem 

que procurar conciliar sua visão experimental com as pressões dos produtores da Boca para 

incluir cenas de sexo no filme. A temática remete totalmente ao contexto por qual Reichenbach 

estava inserido. É o cinema falando de si mesmo. Na forma o filme é totalmente experimental. 

Para Fernão Ramos, em Audácia a fragmentação, a boçalidade, o avacalho, a curtição, a busca 

pela agressão ao “bom gosto” se acentuam. “O desprezo pelo momento de criação artística, 

enquanto um momento de certa nobreza com vistas a criação do ‘objeto belo’ é total”104. Isso, 

talvez, seja resultado do próprio modo de produção do filme, quase todo improvisado, segundo 

Reichenbach. Em depoimento a Marcelo Lyra, Reichenbach comenta que acha o filme muito 

                                                           
100 Reichenbach em depoimento para Nuno Cesar Abreu. ABREU, Op. Cit., p. 36. 
101 PUPPO, Eugênio (org.). Op. Cit., s/n. 
102 RAMOS, Op. Cit., p. 69. 
103 ABREU, Op. Cit., p. 38. 
104 RAMOS, Op. Cit., p. 67. 
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ruim. Revela também as inspirações do filme “Este é um filme de curtição e desbunde, que me 

parece de difícil assimilação fora de sua época. Referências anárquicas a Fuller, Godard, 

Chabrol e Jonas Mekas, um tanto antropofagicamente embaralhadas – provavelmente, pelo 

efeito do álcool e do cânhamo consumidos durante (e fora) as filmagens”105. 

Antes de se aventurar na produção independente de Lilian M, Reichenbach realizou 

mais um filme como diretor contratado. Corrida em busca do amor foi gravado em 1971 e 

atraiu Reichenbach porque foi a oportunidade de dirigir um longa metragem sozinho, até então 

ele tinha dirigido apenas episódios. Realizar um filme sobre corridas de carros não era de 

interesse de Reichenbach, mas assim que decidiu fazer o filme buscou dar a sua cara a ele. 

Sobre esse filme, Lyra destaca que “Seu estilo anárquico e fragmentado antecipa a 

personalidade anti-convencional do cinema do diretor: mistura de gêneros, subversão gradativa 

da sintaxe cinematográfica, a música como personagem integrante da narrativa e a fé na utopia 

como obsessão temática”106. Por se tratar de um filme sobre carros e para a juventude, 

Reichenbach buscou referências no cinema americano, principalmente nos filmes de 

motocicleta e gangues de Roger Corman. A maior dificuldade foi a falta de recursos para 

realizar o filme “tínhamos que imaginar cotidianamente alguma coisa para filmar e suprir com 

invenção o que foi cortado por falta de verba”107. O filme foi um dos primeiros que David 

Cardoso protagonizou. Nos anos seguintes ele viria a se tornar uma das maiores estrelas da 

Boca, atuando, produzindo e dirigindo filmes. Segundo Abreu, Cardoso foi um representante 

da tentativa do cinema brasileiro de reproduzir o modelo de star system americano, em que os 

filmes eram feitos para um ator específico de acordo com o desejo do público, que via encarnado 

nesses atores um tipo específico de filme108. 

Depois de Corrida em busca do Amor, Reichenbach passou cerca de três anos afastado 

da Boca trabalhando com publicidade na empresa Jota Filmes, a qual era sócio. A experiência, 

além de proporcionar conhecimento técnico, repercutiu diretamente na realização de Lilian M. 

Reichenbach relata que quando entrou na empresa já imaginava que seus equipamentos e 

estrutura poderiam ajudar na realização de algum projeto pessoal “Dispunha de bons 

equipamentos, estúdio e pessoal técnico de alto nível. Nos anos 70 já não estava mais na crista 

da onda no meio publicitário. Mas eu não entrei na sociedade pela publicidade, mas sim 

pensando em utilizar sua infraestrutura para fazer filmes de longa-metragem”109. 

                                                           
105 Reichenbach em depoimento a Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p. 121-122. 
106 LYRA, Op. Cit., p. 126. 
107 Reichenbach em depoimento a Marcelo Lyra. Idem, p. 130. 
108ABREU, Op. Cit., p. 70. 
109Reichenbach em depoimento a Marcelo Lyra. LYRA, Op. Cit., p. 137. 
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2. CAPÍTULO 2: CONTEXTO DE PRODUÇÃO DO FILME LILIAN M 

 

 Lilian M começou a ser produzido em 1974 e foi lançado nos cinemas no ano seguinte. 

Trata-se de um filme inserido em um contexto importante de afirmação do cinema nacional em 

termos industriais e comerciais. O momento era de inúmeros debates e disputas entre toda a 

classe cinematográfica, envolta de um estado ditatorial e de um mercado incipiente. O período 

foi determinado por um Estado que buscou impulsionar a indústria cinematográfica, mas que 

também colocou certos limites ao cinema de acordo com seu projeto de poder. É uma época 

marcada pela censura; pela presença do cinema estrangeiro e da televisão; e pela atuação 

estratégica dos produtores e diretores de cinema perante um novo contexto. Passados os ciclos 

do Cinema Novo e do Cinema Marginal, o debate em torno do que deveria ser o cinema nacional 

não estava esgotado, talvez de 1975 em diante estivesse mais diversificado. A temática em torno 

do “nacional” e do “popular” ainda eram presentes nos filmes, mas estavam em disputa com 

vertentes agora preocupadas exclusivamente com o mercado e com as relações com o Estado.  

 

2.1 UM FILME INDEPENDENTE?  

 

 Com o Estado brasileiro cada vez mais atuante na prática cinematográfica, por meio de 

seus órgãos, todo e qualquer filme sofreria, direta ou indiretamente, com sua presença. Carlos 

Reichenbach estava afastado do cinema desde a realização de Corrida em busca do amor 

(1972). Passou alguns anos trabalhando com publicidade. Segundo Lyra110 e Abreu111, foi com 

os equipamentos adquiridos da empresa de publicidade Jota Filmes que produziu e dirigiu 

Lilian M de forma independente. Trata-se, talvez, de um dos poucos exemplos de produção da 

época que não estava diretamente ligado ao Estado, (ou seja, não era financiado pela 

Embrafilme), e que não foi produzido por alguma empresa privada, apesar de realizado na Boca 

do Lixo.  

 A atividade no ramo publicitário não foi exclusividade de Reichenbach. Outros 

cineastas tomaram o rumo da propaganda que estava em ascensão na época. Foi o caso do 

próprio mestre de Reichenbach, Luiz Sérgio Person, por exemplo, e do cineasta Sylvio Back, 

como conta Kaminski: no “período entre 1971 e 1975, endividado, Sylvio Back não teve 

condições de realizar nenhum novo longa-metragem, apesar de ter declarado diversas vezes que 

pretendia fazê-lo. Ao longo desses quatro anos, ele atuou no campo publicitário, que vinha se 

                                                           
110 LYRA, Op. Cit., p. 137. 
111 ABREU, Op. Cit., p. 76. 
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fortalecendo no país”112. Como se vê, a propaganda se torna um campo de atuação para 

cineastas e técnicos, até por uma questão de sobrevivência.  

 Apesar de ser um filme “fora da curva” em termos de financiamento e de ser uma rara 

empreitada individual, não é possível isolar Lilian M do contexto de sua época. É uma exceção 

que comprova a regra. Em se tratando de exibição e mercado, talvez seja o caso de uma exceção 

que precisou da regra, pois o filme foi lançado no momento que a indústria cinematográfica 

estava interligada com o Estado não só no financiamento, mas também na exibição e 

distribuição de filmes. Outra relação direta, no que pese o que isso representou por ora, foi o 

tratamento que o filme recebeu da Censura, como veremos adiante. 

 

2.2 HISTÓRICO DAS RELAÇÕES ENTRE ESTADO E CINEMA (1950 A 1964) 

 

 A reserva de mercado para o filme brasileiro foi uma medida efetiva que garantiu lugar 

para a produção nacional na luta constante por espaço em relação ao filme estrangeiro. Na 

década de 1970, a cota para a exibição de filmes nacionais chegou a alcançar a marca de 133 

dias por ano, segundo Simões113. Essa demanda já era presente nos primeiros contatos do Estado 

com o cinema, como demonstra José Mário Ortiz Ramos, no livro “Cinema, Estado e Lutas 

Culturais”.  

 Ortiz Ramos explica que os grupos culturais ligados ao cinema sempre estiveram 

imersos na luta política. As reivindicações, de maneira geral, estavam em sintonia com o 

momento do país. É por isso, por exemplo, que nos anos 1950 o movimento cinematográfico 

acompanhou os ideais de industrialização do desenvolvimentismo, representado na figura de 

Juscelino Kubitschek. Basicamente, se acreditava que o Estado deveria promover a indústria 

criando condições também para a atuação da iniciativa privada. Com o diagnóstico de que o 

cinema brasileiro estava atrasado, “aspirava-se, como no plano político mais geral, à passagem 

de um cinema ‘inferiorizado’, ‘subdesenvolvido’, para uma cinematografia forte, nos moldes 

dos ‘países ricos’”114.  

 Ortiz Ramos destaca uma série de discussões no período pré-1964 que buscaram efetivar 

uma proposta para a industrialização do cinema nacional115. Em resumo – dos Congressos de 

                                                           
112 KAMINSKI, Op. Cit., p. 132. 
113 SIMÕES. Op. Cit., p. 184. 
114 RAMOS, José Mário Ortiz. Op. Cit., p. 21. 
115 Ortiz Ramos divide os grupos que discutiam a industrialização do cinema brasileiro em duas correntes: uma 

nacionalista e outra industrialista-universalista. Essa divisão terá continuidade na Ditadura militar e a disputa 

entre as duas correntes vai ser constante, “uma tendência que vinculava-se ao forte centro de irradiação do 

nacionalismo da época, atravessando a cultura e o cinema pelo binômio ‘desalienação libertação nacional’, e uma 



34 
 

Cinema (1952 e 1953), das convenções de crítica cinematográfica, passando pela criação da 

Comissão Federal de Cinema (1956), do GEIC - Grupo de Estudos da Indústria 

Cinematográfica (1958) e do GEICINE - Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica (1961) 

–, surgiram propostas como a conquista de mercado interno, a lei de contingente, a facilitação 

para instalação de fábricas de filmes e o banco de crédito para financiamento. Em geral, pode-

se dizer que nesse primeiro momento tais propostas ficaram apenas no campo das ideias. 

Segundo Ortiz, esses grupos “com toda a ênfase industrialista de suas propostas, não conseguem 

engajar e sensibilizar o Estado para uma efetiva organização e apoio ao campo 

cinematográfico”116. Talvez a conquista mais marcante foi a alteração da cota de exibição de 

filmes brasileiros em 1958, de 8 para 42 dias por ano117. O que se percebe é que o cinema 

brasileiro sempre esteve à margem do produto internacional, do filme americano 

principalmente. Logo, a pauta de reivindicação do movimento cinematográfico buscava efetivar 

meios para competir com o produto importado que tinha, além de uma grandiosa estrutura 

industrial, todas as condições de entrada no Brasil. Bernardet, em “Cinema Brasileiro, propostas 

para uma história”, afirma que o filme estrangeiro tinha a vantagem de entrar pago e testado no 

Brasil. Para os exibidores, acabava sendo mais barato que o filme nacional que somava ao seu 

custo de produção, a distribuição e a exibição. Segundo Bernardet, não havia relação entre o 

produtor e o exibidor, logo, “os exibidores sistematicamente responsabilizam, para qualquer 

mal que os atinja, o cinema brasileiro. É má qualidade dos filmes, é a falta de público, é a 

legislação protecionista que, oficialmente, os exibidores responsabilizam”118 sem compreender 

o problema estrutural por qual passava todo cinema nacional.  

 Apesar de o mercado brasileiro ser dominado pela presença americana, Marcos 

Napolitano destaca que a partir da atuação de membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 

o cinema teve um papel importante nos anos 1950. As teses do PCB já defendiam um “conceito 

de cinema brasileiro: o capital, o estúdio e o laboratório deveriam ser 100% nacionais [...]. Além 

desses aspectos de produção, o filme brasileiro deveria desenvolver um tema nacional, 

buscando o homem brasileiro como homem do povo”119. A herança dessa proposta de um 

cinema como um projeto nacional vai refletir logo na sequência entre os cinemanovistas. Ismail 

Xavier, em “O Cinema Brasileiro Moderno” traça a trajetória e as diferenças das correntes que 

                                                           
concepção que submetia o ‘nacional’ a valores ditos universais, caracterizando uma postura ‘universalista-

cosmopolita’”, Op. Cit., p. 39. 
116 Idem, p. 33. 
117 Idem, p. 26. 
118 BERNARDET, Jean-Claude. Cinema brasileiro: propostas para uma história. São Paulo: Companhia das 

letras, 2009, p. 27. 
119 NAPOLITANO, Marcos. Op. Cit., p. 26. 
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vieram a formar o moderno cinema nacional. Sobre essa tradição política do Cinema Novo 

afirma “a nova geração desenhou o projeto político de uma cultura audiovisual crítica e 

conscientizadora quando o nacional-populismo parecia ainda uma alternativa viável para 

conduzir as reformas de estrutura do país apoiado pela militância sindical e pelos partidos de 

esquerda”120. O golpe militar em 1964 representou uma mudança de direção no cinema em 

alguns termos, como a crítica ao populismo, por exemplo. Por outro lado, com os militares 

investindo cada vez mais na produção nacional, no que pese suas contradições, a relação dos 

produtores culturais e seu projeto de industrialização ficará cada vez mais ligada ao Estado. 

Segundo Kaminski, “O teor de efervescência social, política e cultural que havia marcado o 

‘tempo nacional’ daqueles primeiros anos da década, sofreu abrupta interrupção com o golpe 

de 1964 e o autoritarismo de direita”121. 

 

2.2.1 CINEMA E ESTADO PÓS-1964 

 

 A Ditadura Militar cria em 1966 o Instituto Nacional de Cinema (INC), que logo de 

início adotou uma postura liberal, pois a direção do órgão estava a cargo do grupo de cineastas 

universalistas122. Em 1969 surge a Embrafilme. O Estado – nota-se que já estamos num período 

pós AI-5 com a ditadura na sua fase mais enrijecida –, passa a ter uma atitude mais diretiva para 

o cinema, ao mesmo tempo que o grupo que controlava o INC estava aberto ao capital 

estrangeiro. Nesse momento, os cinemanovistas se veem cada vez mais isolados dos rumos da 

política nacional para o cinema, porém, “mesmo sentindo a situação adversa e se opondo ao 

grupo que dominava a ação estatal no cinema, continuariam a ver no Estado o grande 

responsável pelo desenvolvimento do cinema brasileiro e de sua afirmação cultural 

nacional”123. Por parte dos cinemanovistas, restava se apoiar em uma ideia de neutralidade que 

a Ditadura buscava dar para suas empresas, o que no futuro será compreendido como uma 

ilusão124. Ou mais além, esse apego talvez tenha sido uma forma de resolver uma difícil questão 

para os atores culturais da época, segundo Bernardet, “no momento em que a vinculação com 

o Estado pode criar um compromisso ideológico indesejável com a situação política e o 

governo, reforça-se a ideia de neutralidade do Estado e seus aparelhos”125. 

                                                           
120 XAVIER, Ismail. O Cinema brasileiro moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 27. 
121 KAMINSKI, Op. Cit., p. 123. 
122 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 52. 
123 Idem, p 56. 
124 Idem, p. 56. 
125 BERNARDET, Op. Cit., p. 65. 
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 Ortiz Ramos aponta também que o surgimento do INC é entrelaçado a algumas questões 

que passavam pela “marginalização do Cinema Novo, maior força ao segmento que prega um 

vago ‘cinema universal’ e decisão do Estado de administrar e intervir na questão cultural”126. 

De qualquer forma, para Kaminski as diversas medidas adotadas pelo INC, como o aumento 

significativo da Lei de Obrigatoriedade e a modificação da Lei da Remessa – que passou a 

destinar parte da arrecadação de imposto sobre filmes estrangeiros para a produção nacional – 

possibilitaram um crescimento significativo de toda a produção nacional127. 

   

2.2.2 CONSOLIDAÇÃO DA EMBRAFILME 

 

 A Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes) foi criada em 1969 e de início era um 

apêndice do INC. Em 1975 foi ampliada após a extinção do INC e passou a atuar na produção 

e na distribuição dos filmes. Era uma empresa de economia mista, onde 70% pertencia ao 

Estado128. Bernardet aponta que a partir dessa mudança “o Estado finalmente se defronta com 

o setor chave no qual até então negava-se a penetrar, pois é no campo da distribuição que se 

pode enfrentar o filme estrangeiro no mercado”129. A Embrafilme atraiu para seu quadro de 

dirigentes nomes como Roberto Faria e Gustavo Dahl, oriundos do Cinema Novo. Segundo 

Ortiz Ramos, a aproximação com cinemanovistas não foi por acaso, tratou-se de um projeto 

cultural do regime militar que a essa altura buscava construir, a sua maneira, uma identidade 

nacional que passava pelo incentivo de produções que pudessem legitimar o nacionalismo no 

plano cultural, em contraponto ao domínio do capital estrangeiro na economia130. Tal projeto 

não era ausente de contradições. Napolitano considera complexo o “viés da política cultural, se 

pensarmos num Estado militarizado e de direita apoiando a realização de filmes com conteúdo 

de esquerda críticos ao capitalismo e à própria ditadura”131. Isso porque, apesar de existir um 

plano para a produção de filmes de conteúdo ufanista (com o incentivo a biografias de 

personagens históricos, do folclore e de clássicos da literatura)132, alguns filmes, apesar de 

receberem financiamento estatal, fugiam do espectro ideológico diretamente ligado a ditadura, 

tais como Os inconfidentes (Joaquim Pedro de Andrade, 1972), São Bernardo (Leon Hirszman, 

1971), O amuleto de Ogum (Nelson Pereira dos Santos, 1974). É certo também que eles tiveram 

                                                           
126 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 59. 
127 KAMINSKI, Op. Cit., p. 125. 
128 NAPOLITANO, Op. Cit., 2011, p. 214. 
129  BERNARDET, Op. Cit., p. 61. 
130 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 93. 
131 NAPOLITANO, Op. Cit., 2011, p. 215.  
132 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 93. 
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que enfrentar a Censura cada vez mais rígida, mas essa foi só mais uma das operações que 

tornam tão complexa a relação entre produtores culturais e o Estado no período. Em suma, para 

Napolitano o período é marcado pela oscilação “entre o ufanismo oficial, partilhado por muitos 

setores da sociedade, e a crítica velada, exercida por poucos, mas influentes atores sociais”133.  

 

2.3 RECEPÇÃO DE PÚBLICO E DISSIDÊNCIAS 

 

O Estado buscava construir uma hegemonia cultural que estava ancorada nos esforços 

industrializantes, no controle da produção e na orientação ideológica nacionalista134. Esse 

plano, de certa forma, se efetivava coma entrada do filme nacional do mercado. Por isso, é um 

momento em que veremos as ações do INC e da Embrafilme voltados para os filmes com 

viabilidade comercial, como afirma Bernardet “embora as normas não prevejam nenhuma 

restrição ideológica, são levados em consideração elementos como coerência do orçamento, a 

exequibilidade do roteiro, a potencialidade comercial do projeto”135. 

Com o mercado aquecido e aberto ao filme brasileiro – após 1974, Ortiz Ramos aponta 

que 30% dos cinemas eram ocupados com produto nacional – é o momento também da ascensão 

de um tipo de comédia erótica, de produções rápidas e baratas que buscavam atender a demanda 

para ocupar a fatia do mercado destinado ao filme brasileiro. As chamadas pornochanchadas, 

como tratei no primeiro capítulo, eram geralmente empreitadas da iniciativa privada da Boca 

do Lixo, ainda assim, a própria Embrafilme, que em geral se mostrava crítica a pornochanchada, 

preocupada com a viabilidade financeira de suas produções chegou a financiar filmes do 

gênero136. 

Se por um lado temos um Estado promotor e dirigente de uma política cultural e, de 

outro, produtores privados exercendo cada vez mais o controle das produções, com ambos 

desempenhando em conjunto o protagonismo da produção cultural e o controle da indústria 

cultural, o período também vai apresentar, em alguns aspectos, expressões de desencontro e 

rupturas com a proposta dominante. Em um primeiro momento essas dissidências chegaram a 

formar o que ficou conhecido como Cinema Marginal. Napolitano afirma que “muitos destes 

cineastas preferiram aderir à estética marginal agressiva e dessacralizadora e aos padrões de 

produção da ‘boca do lixo’, conhecida pelos seus filmes eróticos de baixa qualidade técnica e 

                                                           
133 NAPOLITANO, Op. Cit., 2001, p. 99.  
134 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 115. 
135 BERNARDET, Op. Cit., p. 77. 
136 BERNARDET, Op. Cit., p. 80. 
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estética, do que aderir aos padrões impostos pela Embrafilme”137. Se a sobrevivência dos 

marginais como movimento não foi possível, frente à lógica do mercado que priorizou outro 

tipo de cinema e pelo cerco da censura (cada vez mais rígida a propostas radicais), o legado do 

Cinema Marginal vai ter continuidade durante a década de 1970 com projetos, agora em menor 

número, que se apresentavam como um ponto fora da curva em relação a hegemonia estatal e a 

produção erótica. 

Lilian M é um desses casos. Talvez por seu modo de fazer – com recursos próprios, 

equipamentos sucateados e com Carlos Reichenbach exercendo uma série de funções (produtor, 

diretor, roteirista, fotógrafo), em um momento que a indústria ficava cada vez mais distante de 

um cinema de tipo artesanal, em favor de uma divisão especializada do trabalho. É por isso que 

Ortiz Ramos afirma que se trata de “uma obra única dentro do cinema paulista”138. Ou melhor, 

em outro livro, o mesmo Ortiz Ramos considera que em Lilian M “na verdade o diretor, 

participante do cinema Marginal, faz uma alteração de rota, mantendo traços do movimento, 

mas pensando na sobrevivência artística dentro de um cinema em transição”139. Se por um lado 

a realização independente permitiu um exercício mais livre para as escolhas pessoais, por outro, 

fez Reichenbach esbarrar nas limitações orçamentárias comuns a qualquer produtor individual. 

“Para finalizar Lilian M., tive que vender uma parte do filme. Tive que vender a distribuição da 

fita”140. Segundo Abreu, na Boca do Lixo, quando o dinheiro de uma empreitada pessoal de 

algum realizador acabava, era comum ele vender parte dos direitos para o “distribuidor/exibidor 

– que, assim, tornava-se produtor –, garantindo-se a finalização (edição e sonorização - 

dublagem, música e efeitos) e as cópias”141. Foi por essas e por outras que o filme foi lançado 

por pressão do distribuidor com o nome de Confissões Amorosas, para insatisfação de 

Reichenbach142. 

 Lilian M foi realizado em uma época em que o debate em torno da consolidação da 

indústria cinematográfica brasileira estava cada vez mais relacionado ao Estado e concentrada 

na mão de poucos produtores. É nesse período também que se buscou estabelecer um tipo de 

“cinemão” que será identificado, em termos de padrão de qualidade e linguagem, como o tipo 

ideal de “cinema brasileiro”. O exemplo maior dessa ideia é Dona Flor e seus dois maridos 

                                                           
137 NAPOLITANO, Op. Cit., 2011, p. 216. 
138 ORTIZ RAMOS, Op. Cit., p. 140. 
139 RAMOS, José Mario Ortiz. O Cinema Brasileiro Contemporâneo. In: RAMOS, Fernão (Org.). História do 

Cinema Brasileiro. São Paulo: Art, 1987b. Cap. 7, p. 416.   
140 Carlos Reichenbach em depoimento para ABREU, Op. Cit., p. 76. 
141 ABREU, Op. Cit., p. 76 
142 LYRA, Op. Cit., p. 134. 
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(Bruno Barreto, 1976)143. Ainda assim, já em 1978, Bernardet via que em meio a esse cenário 

oficial do que viria ser o cinema nacional, era presente a discussão em torno de iniciativas 

independentes – agora talvez colocadas mais à margem do que antes em relação ao cinema 

dominante –, mas “que seria o único bolsão não só de contestação estilística e ideológica tanto 

do cinemão como da citada produção média”144. Porém, para Bernardet, apesar da propaganda 

oficial do Estado, a essa altura, para o bem da produção nacional, o debate em torno de uma 

ideia homogênea de cinema brasileiro estava esgotado, “o cinema brasileiro não existe mais, 

existem cinemas brasileiros”145. 

  

2.3.1 LANÇAMENTO DE LILIAN M 

 

O fato de Lilian M ter sido realizado à margem do sistema hegemônico de produção da 

época não significou que o filme não tenha repercutido nos meios culturais, na imprensa, no 

mercado e no próprio Estado. Como já mencionado, mesmo indiretamente qualquer filme nesse 

contexto acabava por se beneficiar da ação estatal e pela ocupação do mercado nacional pelo 

cinema brasileiro. A demanda poderia ser tanto para atender o crescente interesse pelas 

produções nacionais, como para ocupar a reserva de mercado assegurada em lei. Não é por 

acaso que de certa forma Lilian M foi divulgado, a época do seu lançamento, como um filme 

que flertava com a comédia erótica. Tratava-se de uma estratégia de olho no mercado e no 

interesse cada vez maior do público pelas pornochanchadas. Algumas fotos de divulgação do 

filme, que apelam para o componente erótico, podem justificar essa estratégia (Figura A e B). 

 

 

 

 

 

                                                           
143 BERNARDET, Op. Cit., p. 131. 
144 Idem, p. 132.  
145 Idem, p. 132.  



40 
 

    

Figura A146. Foto de divulgação. Lilian e Vivaldo. Figura B147. Foto de divulgação. Lilian e Braga 

 

Conforme documentado por Carlos Eduardo Pereira, o press-realease do filme continha 

frases como: “Nada lhe foi proibido! E ela conheceu e ousou TUDO!”; “Confissões de uma 

massagista profissional!”; “Ela pecou muito para acertar.”148. Fica claro uma tentativa de 

aproximação com o cinema popular e erótico da Boca do Lixo. O próprio Reichenbach fez 

questão de dizer à época: “não faço questão de conquistar o público que vai ao Belas Artes. 

Meu filme é feito para os frequentadores do cine Marabá, para gente que consome e que gosta 

do filme brasileiro”149. Entretanto, qualquer análise mais detalhada do filme, sem julgar o 

mérito da questão, vai verificar que Lilian M estava distante dos padrões dos filmes eróticos da 

época. Era, ao contrário, muito mais uma subversão do gênero.  

Porém a estratégia não deixou de surtir algum efeito. Teve um bom público, 383.409 de 

espectadores confusos ou não com a proposta150. A pecha de pornochanchada ao mesmo tempo 

que atraía poderia afastar o público, pois em torno do gênero circulavam muitas controvérsias 

em termos morais e de qualidade dessas produções. É sintomático, por exemplo, o caso relatado 

por Bernardet em um ensaio de 1976. Alertando que Lilian M não se tratava de uma 

pornochanchada ele escreve “Certa feita havia dois displays na frente do cinema Coral (São 

Paulo): O supereficiente, filme italiano com Lando Buzzanca, e Confissões amorosas [...]. 

Pararam dois senhores [...] e se afastaram xingando o cinema brasileiro, que era só sexo, só 

pornografia”151.  

                                                           
146 As fotos de divulgação datam de 1975, estão disponíveis no site da Cinemateca Brasileira. Disponível em: 

<http://www.bcc.org.br/fotos/733070>. Acesso em: 15 set. 2018. 
147 Disponível em: <http://www.bcc.org.br/fotos/733069>. Acesso em: 15 set. 2018 
148 PEREIRA, Op. Cit., p. 148. 
149 Um diretor de filmes marginais. Jornal da Tarde, São Paulo. 29 jul. 1975. Disponível em: < 

http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I00101.pdf>. Acesso em 01 out. 2018. 
150 PEREIRA, Op. Cit., p. 148. O dado da bilheteria indicado por Carlos Eduardo Pereira não identifica o período 

da marca de 383.409 mil espectadores. 
151 BERNARDET, Op. Cit., p. 205. O caso relatado por Bernardet serve como ponto de partida para a discussão 

que o autor faz sobre as críticas e a recepção da pornochanchada naquele momento do cinema brasileiro, no texto 

- “Ela - a pornochanchada - dá o que elas gostam?”. 

http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I00101.pdf
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Em espaços oficiais Lilian M também teve uma boa recepção. Recebeu os prêmios de 

“Melhor roteiro” pela Associação dos Críticos de Arte do Estado de São Paulo (1975) e o 

“Prêmio especial pela realização” do Governo do Estado de São Paulo (1975). Também 

concorreu ao prêmio de qualidade da Embrafilme e a Coruja de Ouro para melhor atriz”152.  

 

2.3.2 FORTUNA CRÍTICA 

 

 A crítica de cinema também repercutiu o lançamento de Lilian M nos cinemas. 

Periódicos como “A Folha de São Paulo”, “Jornal do Brasil”, “O Globo” e “Movimento” 

publicaram textos sobre o filme de Reichenbach. Críticos de renome, como José Carlos Avellar 

e Jean Claude Bernardet, fizeram análises do filme. É possível encontrar no grosso dessas 

publicações reflexões importantes sobre Lilian M que ainda hoje nos servem para a 

compreensão do filme. Além disso, as críticas revelam em termos históricos as discussões que 

giravam em torno do cinema e da cultura brasileira naquele momento. São atestados de um 

tempo de censura, do “crescimento notável dos meios de comunicação de massa; a propaganda 

ufanista do regime militar; e a busca de novos espaços e estilos de expressão cultural e 

comportamental”153. 

 Poucos dias após o lançamento de Lilian M nos cinemas, o crítico da “Folha de São 

Paulo”, Orlando L. Fassoni, publicou o texto A trajetória de Lilian M, da miséria ao luxo no 

qual teceu vários elogios a Reichenbach, considerando o filme como “um foco de esperança e 

um sopro de ar puro”154. Fassoni na verdade buscava diferenciar Lilian M do grosso da produção 

brasileira dominada naquele momento (para sua insatisfação) pela pornochanchada. Sobre o 

cinema brasileiro na época o crítico escreve: “uma produção que cresce em quantidade na 

mesma medida que é minada em qualidade”155. O que mais incomodava Fassoni, pelo visto, era 

o apelo sexual dos filmes, por isso o elogio a Reichenbach, que para ele conseguiu a proeza de 

“prender a atenção do público do Marabá sem erotismo vulgar”156. Com isso, Fassoni, um 

tradicional crítico da “Folha de São Paulo”, representava uma parcela do público que naquele 

momento se debatia contra a proliferação das comédias eróticas. Como explica Abreu, muitas 

                                                           
152 Release do Filme. Disponível em: <http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I00902.pdf>. Acesso em 10 out. 

2018.  
153 NAPOLITANO, Op. Cit., 2001, p. 81.  
154 FASSONI, Orlando L. A trajetória de Lilian M, da miséria ao luxo. Folha de São Paulo, São Paulo. 2 ago. 

1975. Disponível em: <https://bit.ly/2NQ0lGv> Acesso em 15 out. 2018. 
155 Idem. 
156 FASSONI, Op. Cit. 

https://bit.ly/2NQ0lGv
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vezes a pornochanchada servia de “bode expiatório” do cinema nacional157. A insatisfação era 

carregada do juízo moral dominante em um estrato da sociedade que encontrou no cinema 

erótico o inimigo ideal. 

 Apesar de Fassoni dedicar boa parte do texto para criticar a pornochanchada, ele também 

explorou outros aspectos de Lilian M que valem ser ressaltados. Considerou que o filme tem 

“dimensões críticas muito claras”158 e também destacou o trabalho de câmera e da narrativa 

“um filme compacto, uma obra que pode ser consumida por todos os gostos”159. Por outro lado, 

há uma compreensão um pouco contraditória do final do filme. Fassoni elogia o gesto de retorno 

que a personagem faz em relação a família: uma “redenção que Maria realiza finalmente, 

regressando ao marido e aos filhos num final de história onde Reichenbach, sugerindo um 

‘happy end’, encontra uma saída coerente para a personagem, para a mulher em busca de um 

destino”160. É um pouco estranho que Fassoni não tenha percebido ou tenha ignorado que o 

retorno de Lilian para família não se concretiza, muito menos a ideia de redenção, pois o filme 

termina com ela fugindo novamente após passar uma noite em casa. Quando li a crítica a 

primeira vez até achei que esse final poderia ter sido cortado pela Censura, o que de fato 

mudaria completamente o sentido da conclusão da história. No entanto, apesar do filme ter 

perdido certa de 20 minutos com os cortes, a cena final permaneceu intacta. Pode-se dizer que 

Fassoni interpretou o final de acordo com suas expectativas, que nesse caso, eram de um final 

“feliz” e do arrependimento de Lilian em relação a suas escolhas. 

 O perfil de Fassoni talvez nos diga um pouco sobre a parcela da crítica que ele 

representava. O crítico começou a trabalhar na “Folha de São Paulo” nos anos 1960, como 

correspondente em Marília (SP) e depois como repórter policial na capital até se tornar crítico 

de cinema, função que exerceu por mais tempo no jornal161. Bernardet explica que antes do 

surgimento de faculdades de cinema, em geral, o crítico de cinema era um jornalista de outra 

área que demonstrava ter algum interesse em cinema e habilidade para falar do assunto, mas 

não necessariamente interesse e formação para teorizar e refletir de forma mais profunda sobre 

os filmes. Até porque para os jornais o cinema era assunto secundário, por isso, o crítico, em 

geral, não deveria se afastar do gosto médio da população e do padrão do que se entendia como 

“bom cinema”. Segundo Bernardet, os filmes eram “considerados piores ou melhores conforme 

                                                           
157 ABREU, Op. Cit., p. 22. 
158 FASSONI, Op.cit. 
159 Idem. 
160 FASSONI, Op.cit. 
161 BERTONI, Estêvão. O crítico preferia os filmes com heróis de chapéus largos. Folha de S. Paulo. 27 abr. 

2010. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2704201012.htm>. Acesso em 30 out. 2018. 
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mais se afastam ou se aproximam desse padrão”162. Não se trata de desmerecer o trabalho de 

Fassoni, mas de alguma maneira compreendê-lo como representante de uma época. Seu texto 

sobre Lilian M busca articular uma análise do filme com questões relacionadas ao cinema 

brasileiro. É uma crítica até certo ponto elaborada que revela aspectos do filme que convergem 

com outras leituras, principalmente no que diz respeito à construção da narrativa de 

Reichenbach. Fassoni faz questão de destacar, por exemplo, os “frequentes momentos de sátira 

e deboche”163, característicos do cinema de Reichenbach. 

 Se Fassoni misturou suas críticas ao cinema brasileiro com elogios a Reichenbach, no 

“Jornal da Tarde”, o filme Lilian M foi alvo de críticas negativas por parte do crítico/colunista 

Telmo Martino. Ao longo do texto A estréia da chanchada underground, Martino buscou 

demonstrar aspectos que considerou inconsistentes em Reichenbach. O título de seu artigo até 

pode aparentar uma tentativa de definição de Lilian M, mas é, na verdade, apenas uma ironia 

do autor, que na crítica reclamou dos “muitos e intermináveis minutos para contar a trajetória 

de Maria”164. Ao comentar a estrutura narrativa do filme, Martino afirma que Reichenbach 

“quis fazer vários filmes ao mesmo tempo. Se conseguiu fazer algum, já pode se orgulhar de 

ser o autor da primeira chanchada underground do cinema mundial”165. Considera pretensiosa 

a tentativa de Reichenbach de adotar vários tons no filme e que sua direção não contribuiu para 

uma apreciação do público. Segundo o crítico, o espectador “se limita a espiar o que, na opinião 

do diretor é esperteza e sarcasmo. Não tem do que rir, do que chorar e o vazio das emoções é 

rapidamente preenchido pelo tédio”166. Nos anos 1970 a coluna de Telmo Martino, que na 

verdade era uma mistura de crítica cultural com coluna social, era conhecida e temida pelos 

artistas e intelectuais da época. Por isso, a forma como tratou Lilian M pode não ter sido uma 

grande surpresa para Reichenbach e para o público. Do lugar de onde falava Martino, mais do 

que uma apreciação ou apontamentos construtivos de uma obra, se esperava comentários ácidos 

e irônicos167. 

Daniel Caetano comenta que a variedade de estilos e direções adotados por Reichenbach 

também foi criticada por Tom Figueiredo, no jornal o “Estado de São Paulo”: “Lilian M assim 

resulta numa espantosa mistura de estilo e gêneros, consequência das vacilações do roteiro e da 

                                                           
162 BERNARDET, Op. Cit., p. 34. 
163 FASSONI, Op.cit. 
164 MARTINO, Telmo. A estética da chanchada underground. Jornal da Tarde, São Paulo, 02 ago. 1975. 

Disponível em: http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I004.pdf. Acesso em 01 out. 2018 
165 Idem. 
166 Idem. 
167 Sobre Telmo Martino – Sem autor. Telmo Martino destila seu veneno em livro. Estadão, São Paulo. 30 nov. 

2004. Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,telmo-martino-destila-seu-veneno-em-

livro,20041130p4778>. Acesso em 02 out. 2018. 
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própria direção”168. Segundo Caetano, o texto de Figueiredo motivou o comentário de um 

estudioso e consagrado intelectual brasileiro, Paulo Emílio Salles Gomes na revista 

“Movimento”, na qual elogia Reichenbach pela realização de Lilian M - “as qualidades que se 

encontram através do filme são tão agudas e insólitas, indicam tanta personalidade, que por si 

só obrigam a gente a redobrar o interesse pela carreira de Reichenbach”169.  

Ao contrário de Martino e de Figueiredo, o tradicional crítico Salvyano Cavalcanti de 

Paiva publicou uma crítica no jornal “O Globo” com uma série de elogios a Reichenbach. 

Salvyano destacou a qualidade narrativa do filme, ancorada numa linguagem que ele chama de 

moderna. Considerou que “o tratamento por vezes realista, por vez caricatural da realidade, 

chegando a tintas surrealistas, é outro achado de Reichenbach”170. Outros adjetivos são usados 

para definir o filme: “riqueza criadora”, “original”, “corajoso”. O texto também revela um 

pouco do seu tempo quando Salvyano revela surpresa ao constatar que o filme não é uma 

pornochanchada, ao contrário, segundo ele, do que o título sugere. Essa confusão, intencional 

ou não, parece ter sido comum na época. Ela por exemplo dá título à crítica de Hélio Furtado 

do Amaral, para o jornal “O Popular” (Goiânia/GO), que indaga: Lilian M? pornochanchada? 

O texto faz uma breve análise da carreira e considera o filme como uma evolução no trabalho 

de Reichenbach, afirma que “há uma evolução temática, há um sentido de expressão e de 

unidade. Em ‘Lilian M’, Reichenbach é cineasta/autor”171. Destaca o que chama de aspectos da 

sociologia urbana presentes no filme representado por “personagens sociais ou de representação 

da estrutura social”. Por outro lado, considera que Lilian M carece de algumas explicações para 

uma melhor compreensão dos temas que trata, “pois o filme vive de pedaços e situações, sem 

que se possa dispor de elementos globais para um juízo crítico”172. Curioso é que a pergunta 

que dá título ao texto de Amaral não é respondida por ele, que aparenta não se importar com a 

questão se Lilian M é ou não uma pornochanchada. Vale ressaltar também que “O Popular” era 

um jornal de Goiânia e que o próprio autor fez questão de problematizar o seu lugar: “a grande 

dificuldade para o crítico, em Goiânia, reside no sistema de exibição, sem quaisquer quadros 

de referência”173. Trata-se de um testemunho sobre a distribuição do cinema brasileiro no 

                                                           
168 FIGUEIREDO, Tom. “Lilian M.”, uma precária fita de autor. O Estado de São Paulo, 09 ago. 1975 apud 

CAETANO, Op. Cit., p. 87. 
169 GOMES, Paulo Emílio Salles. No arraial da crítica. Movimento, São Paulo, 25 ago. 1975. Disponível em: 

<https://bit.ly/2QAyk48>. Acesso em 15 out. 2018. 
170 PAIVA, Salviano Cavalcanti de. Confissões Amorosas (Relatório Confidencial). O Globo, Rio de Janeiro. 08 

out. 1975. Disponível em: <http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I007.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
171 AMARAL, Hélio Furtado. “Lilian M”: pornochanchada? O Popular, Goiânia. 08 nov. 2011. Disponível em: 

<http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I006.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018. 
172 Idem. 
173 AMARAL, Op. Cit. 
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período, basta ver que a crítica de Amaral foi publicada em novembro de 1975, já quatros meses 

depois do lançamento oficial de Lilian M. 

Lilian M motivou análises de críticos que buscaram analisar o filme de maneira mais 

profunda. Por exemplo, a obra foi tema de um ensaio publicado na revista Movimento, em que 

a escritora Zulmira Ribeiro Tavares busca discutir Lilian M e Reichenbach em relação aos 

filmes autorais e o circuito comercial. O texto A solteirona, a prostituta e o cinema popular 

destaca vários aspectos positivos de Lilian M, mas busca principalmente questionar o lugar do 

filme como obra popular, tão enunciado por Reichenbach. Tavares afirma que o diretor 

“procura sem dúvida a abertura em direção ao popular, com uma revitalização da noção de 

filme comercial”174, mas não acredita que Reichenbach tenha entendido essa proposta por 

inteiro. A crítica evidencia que Reichenbach parte de uma noção de popular que obriga a 

contrapor o gosto do público do cinema comercial em relação ao espectador do cinema de arte. 

Tal contraposição, no caso, foi expressada pelo próprio Reichenbach quando anunciou que seu 

filme era feito para o público do cinema Marabá (popular) e não para o público elitista do Cine 

Belas Artes. Tavares afirma que partir dessa dualidade para construir uma proposta de cinema 

popular é cair em conclusões simplificadoras do que é e do que poderia ser o gosto popular. 

Segundo a crítica “Desprezar o Belas Artes pelo Marabá é não considerar o processo de 

integração do filme popular e ficar preso a uma proposta de cinema comercial do tipo das que 

a burocracia oficial e econômica nos tem oferecido”175. No entanto, não significa que 

Reichenbach tenha feito concessões em seu filme em prol de uma melhor aceitação do público. 

Pelo contrário, a própria Tavares considera que a variedade de estilos do filme o torna desigual 

e por isso acaba não convencendo – “a gente gosta mas nem sempre acredita. A gente enxerga 

primeiro o estilo antes de ser tocada por uma realidade nova”176. Ainda assim, Tavares destaca 

o aspecto autoral da obra e conclui que “o filme em si mesmo é poderoso, seduz, merece ser 

visto”177. 

 Jean Claude Bernardet também escreveu sobre Lilian M para a revista Movimento em 

1975. O texto, Cinema em Cacos, de certa forma dialoga com Tavares quando se trata de avaliar 

o sentido imposto pela variedade de representações presente no filme de Reichenbach. 

Considera que o filme sofre de um desencontro estilístico. Porém, Bernardet, busca relacionar 

Lilian M dentro da esfera da produção paulista do período, que naquele momento para ele estava 

                                                           
174 TAVARES, Zulmira Ribeiro. A solteirona, a prostituta e o cinema popular. Movimento, São Paulo. 18 ago. 

1975. Disponível em: < http://memoriacinebr.com.br/arquivo.asp?0610275I00501>. Acesso em 5 out. 2018. 
175 TAVARES, Op.cit. 
176 Idem. 
177 Idem. 
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marcada pelo desencontro de propostas. Lilian M parece ser exemplo no seu aspecto formal de 

filmes que estão esquartejados e “que não conseguem expressar plenamente, ou mesmo, 

reprimem a sua angústia”178.  

 Segundo Bernardet, o filme trata de temas comuns a história do cinema paulista: o tema 

da grande cidade, da vida dominada pelo dinheiro, das relações retalhadas, “do indivíduo que 

não consegue se fixar em nenhum meio social”179. Assuntos tratados em filmes como São Paulo 

S.A (Sergio Person, 1965) e Orgia, o homem que deu cria (João S. Trevisan, 1972), mas que 

nesses casos seus autores demonstraram ter o domínio do tema. Já em Lilian M ocorre o inverso. 

Parece que o tema domina o diretor, e, com isso, parece que Reichenbach não consegue se 

expressar plenamente. Porém, não deixa de destacar que o filme é repleto de ideias inteligentes, 

por exemplo, quando busca “dar à atriz um tratamento realista, enquanto que os meios que se 

move o personagem seriam estilizados, às vezes caricatos”180. A variação de estilos é vista por 

Bernardet como uma clara intenção de “expressar uma vida desarticulada, feita de cacos, 

através de um enredo feito de pedaços”181. Ou seja, o crítico nos dá a chave de compreensão do 

filme, no entanto, isso demonstra para ele também “a dificuldade para o diretor de ele mesmo 

escapar a esta desarticulação”182.  

Em Cinema em Cacos, Bernardet parece demonstrar interesse pela proposta de 

Reichenbach, ao mesmo tempo que revela um incômodo com o desencontro causado pelo filme. 

O assunto do filme é importante, mas para o crítico a sua forma apresenta alguma imaturidade 

ainda. Nesse sentido, o crítico José Carlos Avellar tem uma compreensão bem diferente do 

filme no ensaio publicado no “Jornal do Brasil”, no mesmo ano. Em O cinema é um fingidor, 

Avellar destaca justamente a maturidade da linguagem assumida em Lilian M. O artigo busca 

comparar dois tipos de representação. Uma presente no filme de Reichenbach e outra no filme 

Inverno de Sangue em Veneza de Nicolas Roeg, de 1973.  

Segundo Avellar, em Inverno de Sangue em Veneza o espectador é levado a se envolver 

emocionalmente com o filme por meio do seu modo de representação realista. Todos os 

elementos cênicos, a iluminação, a atuação, o enquadramento e a música buscam a ilusão, no 

sentido de transformar o espectador em testemunha ocular dos acontecimentos do filme. Já 
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Lilian M, ao contrário, busca evidenciar a representação, “nada sugere uma ilusão”183 e isto é 

feito de modo muito consciente pelo realizador que tem o objetivo de “impedir uma projeção 

sentimental da plateia na situação. O acontecimento é evidentemente dramático, mas nem os 

atores nem o tom da fotografia acentuam o drama”184. A crítica Zulmira Ribeiro Tavares 

também cita alguns recursos utilizados por Reichenbach com o objetivo de realizar um cinema 

“anti-retórico”: “legendas introduzindo ostensivamente a trama, a máquina (no caso, o 

gravador) rompendo com a ilusão fílmica”185. Para Avellar o distanciamento é provocado 

também no modo como o filme foi montado, justamente pelo seu caráter de vários filmes em 

um só, “mudando de tom a todo instante, ou quebrando a unidade da história com a introdução 

de cenas onde a personagem central aparece gravando um depoimento”186. 

É interessante que na variedade das críticas podemos encontrar pontos de convergência 

e discordância entre os autores. Às vezes pode ser o caso de dois críticos comentarem uma 

mesma cena e apresentarem pontos de vista diferentes. Por exemplo, há uma cena em que Lilian 

está conversando com seu amante, Braga, em uma mesa de bar. Em certo momento a cena é 

tomada por bailarinos que não interagem com os personagens. Bernardet considera que nessa 

cena o tratamento realista passa para uma espécie de realismo mágico que não tem sequência 

no filme. Para o crítico, essa indecisão de Reichenbach leva a “uma impreensão de 

desencontro”187. A mesma cena motiva o comentário de Avellar, mas para ele “esta 

interferência inesperada dos bailarinos é uma espécie de comentário irreverente ao tom 

dramático da conversa”188. E essa atitude é responsável por produzir um filme consciente de 

sua linguagem que busca “atuar exatamente na área das convenções narrativas do filme” para 

“procurar uma nova estrutura poética”.189 Com base nessas questões levantadas por Bernardet 

e Avellar, no capítulo 3 também vou buscar discutir alguns elementos dessa sequência.  

É importante ainda destacar que cada crítico também escrevia de acordo com os limites 

e as possibilidades de sua própria atividade. Zulmira Ribeiro Tavares, Jean Claude-Bernardet e 

José Carlos Avellar podem discordar em diversos pontos em seus textos dedicados a Lilian M. 

Ainda assim é possível fazer aproximações, não só quando concordam em alguma análise, mas 
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por representarem um típico de crítica mais especializada e consciente das discussões em torno 

do cinema dos anos 1970. A possibilidade de um debate mais profundo era dada a eles também 

pela “autoridade” que representavam ou pelo espaço onde escreviam. As críticas de Tavares e 

de Bernardet, por exemplo, foram publicadas na revista Movimento, periódico dedicado a 

crítica cultural. Avellar teve um espaço considerável para teorizar sobre Lilian M no Jornal do 

Brasil. Se críticos como Fassoni conquistaram seu espaço para falar de cinema nos grandes 

jornais para atender uma demanda do consumo cada vez maior da indústria cultural, críticos 

como Bernardet e Tavares, oriundos da academia, buscavam traduzir para um público mais 

amplo os debates intelectuais que permeavam o cinema e a cultura brasileira. Por isso, nenhuma 

crítica é capaz de esgotar o debate em torno de um filme, e no caso de uma crítica da época de 

lançamento do filme, elas são valiosas também pelo que falam do seu tempo e do seu lugar. 

 

2.4 A CENSURA NO REGIME MILITAR 

 

 Em 1975, quando Lilian M foi lançado, a censura imposta pelo regime militar estava em 

pleno vigor. O AI-5 instaurado em 1968 continuaria até 1978. O complexo aparato burocrático 

buscava dar conta de toda a produção cultural brasileira que permitia, entre outras coisas, a 

censura prévia absoluta a filmes, músicas e espetáculos. Buscarei me atentar em como a 

Censura agia no contexto em que Lilian M estava inserido. A censura não foi criada pela 

ditadura, mas Napolitano explica que foi no regime militar que “seu mecanismo e legislação 

foram incrementados e ganharam novos poderes”190. Também se tornou mais ideológica, 

conforme Simões ela agia “com o pretexto de defender a moral e os bons costumes, ela se dizia 

em sintonia com a sociedade, quando, na verdade, operava exclusivamente na preservação do 

Estado e de seus poderes”191. 

 Lilian M como qualquer outro filme, estava submetido ao SCDP - Serviço de Censura 

de Diversões Públicas, criado em 1945, no período de redemocratização da sociedade brasileira. 

No regime militar o SCDP foi transformado em Divisão de Censura de Diversões Públicas 

(DCDP) em 1972, órgão subordinado ao Departamento de Polícia Federal (DPF)192. Miliandre 

Garcia de Souza explica de maneira detalhada como funcionava as instâncias de controle do 

DCDP, que tinha uma seção para cada atividade (cinema, teatro, rádio e televisão) e delegacias 

regionais para a execução das diretrizes nacionais. Como já mencionado por Napolitano, o 
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serviço de censura já existia, mas segundo Souza, com os militares ela respondeu “às 

necessidades conjunturais dos governos militares de assumir o controle nacional da produção 

artística que transgredisse preceito ético-moral ou que veiculasse mensagem político-

ideológica”193. Napolitano explica que, após o golpe, a cultura passou a ser uma forma de 

resistência política. A censura passou então a ser o braço repressivo da política cultural da 

ditadura para combater as críticas ao regime e para direcionar a produção de acordo com sua 

orientação ideológica. Além disso, Napolitano demonstra que a censura estava articulada a uma 

proposta de esvaziamento cultural por meio da cultura de massa e a incorporação de artistas de 

esquerda ao estado e ao mercado194. A censura era uma das três esferas de repressão e controle 

do regime vigente, que além disso contava com os serviços relacionados a informação (Serviço 

Nacional de Informação, por exemplo) e a vigilância/ repressão policial (exemplos: delegacias 

de ordem política e social, as DOPS e os Centros de Operações de Defesa Interna / 

Destacamentos de Operações de Informações - CODI-DOI). Com esse sistema, a ditadura passa 

a ter controle “sobre a vida cultural, através da ‘produção da suspeita’ e do silêncio sobre certos 

temas, linguagens e produtos culturais”195. Para Ortiz Ramos a censura era a “arma coercitiva 

final, pronta para corrigir qualquer ameaça a ‘ordem’, decorrente de desvios desta política 

cultural que se estruturava”196.  

 

2.4.1 A CENSURA MORAL E POLÍTICA 

 

A Censura buscava vetar qualquer conteúdo de caráter ideológico que não estivesse de 

acordo com o regime militar, mas também se voltou de forma profunda para temas relacionados 

à moral. Na verdade, Souza considera que a legislação buscava embaralhar as duas questões. 

Moral e política estavam interligados na doutrina do regime. As normas da Censura Federal 

documentadas por Souza deixam isso claro. Estavam proibidas mensagens que “atentasse 

contra a segurança nacional, o regime democrático, a ordem pública, as autoridades 

constituídas, a moral e os bons costumes, a instituição familiar, prejudicasse a cordialidade 

entre os povos [...]”197. No plano político, o regime dizia estar preocupado com a propagação 

da ideologia comunista que por meio da propaganda e da atuação de militantes buscava se 

infiltrar na produção cultural brasileira. Segundo Souza, por exemplo, “a comunidade de 
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informações e o organismo censório viam o meio teatral como veículo de propaganda 

subversiva, de difusão do comunismo e de degeneração dos costumes”198. A convergência entre 

o moralismo e a repressão política é de certa forma uma operação simples para a censura. Já 

que a divergência política estava associada a destruição dos valores defendidos pela ditadura. 

Simões nos dá um exemplo de como uma questão moral poderia ser associada a política. 

Segundo a autora o regime difundia que “os agentes do comunismo internacional servem-se da 

dissolução da família para impor o seu regime político; para tanto, buscam projetar a juventude 

no erotismo, para desfibrá-la e fazê-la perder a dignidade”199.  

 A relação pode ser compreendida quando passamos a entender que a ditadura 

expressava valores de uma certa parcela da sociedade e que também precisava de apoio da 

sociedade para se legitimar. Segundo Simões “a Censura facilita uma aliança entre os setores 

militares e as áreas mais conservadoras (congregações marianas, federações das famílias cristãs, 

grupos evangélicos, etc.), conferindo uma certa honorabilidade, ou credibilidade às 

intervenções”200. Na prática, Simões comenta que era comum civis e setores da igreja enviarem 

cartas de apoio ou solicitando a censura a algum filme, “cumprem um papel de oferecer apoio, 

indicando onde está a imoralidade, quais os filmes e as situações que devem proibir”201. 

Napolitano também afirma que a censura a temas políticos foi abrandada a partir de 1977, 

podendo ter variado na avaliação do censor de acordo com o momento político do país, mas em 

relação a temas morais “continuaria vigorosa até o final do regime militar, uma vez que era 

anterior e contava com a simpatia dos setores conservadores da sociedade”202. 

 A Censura respondia a um claro projeto de controle da sociedade. Simões enfatiza no 

livro “Roteiro da Intolerância, A censura cinematográfica no Brasil” que ela não era um algo 

irracional. A preocupação dos censores com a ação psicológica comunista, por mais fantasiosa 

que possa parecer, estava em sintonia com o conceito de Segurança Nacional do estado militar, 

segunda a qual o mundo vivia uma guerra revolucionária, em que o comunismo representava o 

mal. O mal político e moral, que tinha entre outras consequências a destruição da família e da 

igreja. A racionalização da Censura estava principalmente na forma como ela agia. Por 

exemplo, a ditadura preparou seus censores com cursos e manuais para investigar a propaganda 

comunista que poderia estar escondida de maneira subliminar em qualquer obra. Os cursos 

buscavam o estudo da linguagem cinematográfica para reconhecer elementos considerados 
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subversivos, pois, apesar de todo o poder autoritário do regime, buscava-se se dar legitimidade 

para as decisões através de um parecer mais elaborado e de uma legislação com normas que 

orientasse a ação do censor203.  

 

2.4.2 A CENSURA AO FILME LILIAN M 

 

 Para um filme chegar aos cinemas durante o regime militar era preciso ele ser autorizado 

pelos órgãos de Censura, responsável por assistir e avaliar a obra previamente. Segundo Simões, 

em geral, um grupo de três censores assista ao filme e “quando surpreendiam alguma cena ou 

diálogo que julgavam impróprio, apertavam uma campainha e o projecionista colava um pedaço 

de papel no rolo do filme, marcando o ponto exato”204. O filme poderia ser interditado ou 

autorizado com cortes, além disso era indicado a classificação etária. Após o parecer, era 

permitido ao produtor ou diretor solicitar a reconsideração de cortes ou “ou propor um meio 

termo que fosse aceito pelos ‘tesourinhas’ da nova capital”205. 

 Lilian M recebeu o parecer da censura em 15 de abril de 1975. Avaliaram o filme os 

técnicos da censura: A. Gomes Ferreira206, Maria José Bezerra de Lima207 e L. Fernando208. 

Todos os censores optaram pela liberação do filme com cortes e para maiores de 18 anos. 

Segundo Lyra, cerca de 20 minutos foram cortados do filme209. Os três censores indicaram para 

corte cenas presentes nos rolos 1º, 2º, 3º e 5º. Em geral são partes com insinuações consideradas 

eróticas. A coincidência é que os três censores indicaram as mesmas cenas. Isso demonstra que, 

muito embora cada censor produzisse um relatório individual, eles buscavam de certa forma 

combinar o parecer para dar mais legitimidade à decisão. Por outro lado, podemos observar 

algumas diferenças sutis na avaliação que cada censor fez. Talvez porque, segundo Simões os 

relatórios poderiam carregar a subjetividade do técnico, “dando margem a interpretações 

pessoais de toda ordem”210. A. Gomes Ferreira considerou que o filme tem “fundo sócio-

econômico” e que a personagem era do tipo “insatisfeito e sonhadora”. Sobre a trajetória de 

Lilian, o censor diz que ela “participa de vários crimes e consegue livrar-se, enquanto seu corpo 
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mantém o vigor e desperta cobiça carnal dos abutres nas decaídas”211. Pondera ainda que o 

filme “não representa a verdadeira arte nacional cinematográfica, e sua mensagem é negativa 

[mas] tolerável”212. Ou seja, a julgar pelos cortes relacionados todos a atos sexuais e nudez, o 

componente político de Lilian M foi deixado em segundo plano. A. Gomes Ferreira estava mais 

preocupado com as “muitas cenas de cama e vários atos sexuais intoleráveis para qualquer 

público”213. 

 A censora Maria José Bezerra de Lima também considerou Lilian como revoltada e 

sonhadora. Explica que a personagem passou muitas situações desagradáveis “todas referentes 

ao sexo” até, por fim, voltar ao encontro do marido. É interessante notar que a censora oferece 

uma interpretação do final do filme. Ela relata a volta de Lilian para a família que a recebe de 

braços abertos, e considera que “todavia, talvez, por remorso ou complexo de culpa abandona 

novamente o esposo e vai em busca do seu destino”214. Se compararmos à crítica de Bernardet, 

esse final é visto como uma impossibilidade de retorno, sem culpa. “Lilian tenta comprar um 

sítio, sem sucesso; tenta voltar às suas origens rurais, também sem sucesso: o marido camponês 

e os filhos não representam mais para ela uma alternativa de vida aceitável215. Maria José 

Bezerra de Lima ainda destaca que o filme retrata inúmeras situações “bastante chocantes”, tais 

como “exploração do homem moral, crítica ao analfabetismo, desmoralização da família [...], 

revolta do filho contra o pai, paixão amorosa entre irmãos, homossexualismo, ambiente de 

prostituição e exploração do lenocínio”216. Já no terceiro parecer, o técnico L. Fernando, inicia 

o texto destacando que a produção é “dotada de boa técnica, merecendo a classificação de boa 

qualidade”217. Em seguida, relata a trajetória de Lilian explicando que ela foi seduzida com o 

convite para ir morar na cidade, em contraposição a vida pacata que tinha no interior. Sobre o 

final, divergindo da sua colega, considera que após voltar para família “não encontra ambiente 

de vida, fugindo novamente ao alvorecer”. Na sua interpretação, explica que o filme é repleto 

de mensagens imorais e que faz uma “conceituação errônea da mulher humilde do interior do 

Brasil, provocando um achincalhe ao nosso próprio povo e à nossa sociedade, chocando-se com 

a formação que as entidades educacionais e sociais pretendem transmitir ao povo”218. L. 

Fernando parece ter uma preocupação maior em desenvolver uma argumentação que justifique 
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a crítica moral aos valores em vigor defendidos pelo regime militar. Se não está presente uma 

interpretação política mais direta, é possível verificar que o texto busca legitimar um projeto de 

sociedade pautado pela defesa da moral e dos bons costumes, em contraponto aos valores 

considerados subversivos. 

 L. Fernando e Maria José Bezerra de Lima também relatam em seus pareceres que boa 

parte da trilha sonora é em inglês. Disso não chegam a manifestar alguma conclusão, mas 

parecem preocupados com a influência estrangeira no cinema brasileiro, cuidado comum a 

política nacional de cultura, no que pese suas contradições. Reichenbach, como não poderia 

deixar de ser, lamentou os cortes impostos pela Censura, principalmente a sequência de Lilian 

com o industrial Braga (interpretado pelo ator Benjamin Cattan), “Os cortes na sequência do 

Cattan tornavam o filme meio incompreensível o que nos obrigou (eu e o montador Inácio 

Araújo) a voltar para a moviola e extirpar 20 minutos do filme todo”219. Bernardet inclusive na 

sua crítica relativizou as ponderações negativas que fez ao filme pois sabia que “os cortes 

impostos pela censura podem ter contribuído muito para essa impressão”220. Por outro lado, 

Reichenbach ficou surpreso que a referência metafórica a tortura no país foi ignorada.  

Segundo Carlos Eduardo Pereira, o personagem do industrial alemão Hartmann foi 

inspirado no industrial Henning Albert Boilessen. Boilessen era “Presidente da Ultragás, 

considerado espião da CIA, patrocinava a Operação Bandeirante (OBAN), um centro de 

investigação e informação criado pelo exército brasileiro no final dos anos 1960, em São Paulo, 

para combater as organizações armadas de esquerda”221. Na ficha técnica da Censura, a sinopse 

descreve que a relação de Lilian com Hartmann “fundamentam-se numa ligação 

sadomasoquista. Ele é um homem poderoso, neurótico de guerra, que gosta de inventar os mais 

terríveis aparelhos de tortura”222. Como se vê, os censores sabiam que o tema tortura, em outro 

contexto, estava presente no filme, mas sequer mencionaram o fato em seus relatórios. E nesse 

caso, não importaria muito a intenção do autor. Até porque existia uma preocupação de certo 

modo exagerada em encontrar nos filmes mensagens escondidas de conteúdo político. Ainda 

que não fosse uma referência direta as práticas de tortura no país, trata-se de uma questão que 

a ditadura buscava esconder de todas as formas. No caso do teatro, Souza explica que os agentes 

censórios buscavam reprimir manifestações de referência ao passado recente, por isso “do final 

da década de 1970 a meados da década de 1980, a proibição de peças que tratavam da luta 
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armada e respectivas variantes visava reprimir revisões críticas do passado recente”223. Trata-

se de uma outra área, mas que estava submetida a mesma Divisão de Censura de Diversões 

Públicas que o cinema. Apesar de Souza se referir ao final dos anos 1970, a questão não é que 

houve uma mudança de diretriz na linha política da censura em um período tão curto de tempo, 

mas que no fim, a diferença de um parecer para o outro poderia refletir a subjetividade do censor 

e principalmente a complexidade de uma política cultural dotada de contradições. Afinal, ao 

mesmo tempo que se buscava um plano de desenvolvimento e incentivo para a cultura, se 

esbarrava na Censura, que em última instância acabava por impedir a presença do filme 

brasileiro nos cinemas. 

A relação entre os produtores culturais e o Estado, e também o resultado daquilo que 

poderia ou não ser aprovado pela Censura, vai ser marcada por ambiguidades que 

impossibilitam qualquer tipo de generalização. Só o estudo de cada caso pode dar uma 

dimensão parcial do padrão adotado pela censura, pois houve situações em que o próprio censor 

estabelecia relações com o cineasta e isso facilitava a apreciação do filme pela censura, como é 

o caso do filme Dona flor e seus dois maridos224. Desse modo, para Simões “Não dá para 

estabelecer a dimensão dos prejuízos causados pela censura ao universo cinematográfico 

brasileiro”225. Poderia ser o caso de gerar uma má compreensão do filme por parte do público 

ou da crítica devido aos cortes impostos, como é o caso de Lilian M. Porém, a Censura também 

atuava, e talvez isso fosse tão agravante quanto, de forma subjetiva, levando o cineasta a 

“autocensura que se impõem os produtores para fazer aceitar seus projetos também representa 

uma orientação, embora não haja nada codificado nesse sentido”226. 

 

Com as críticas podemos perceber, minimamente, que o filme esteve inserido no debate 

relativo ao cinema brasileiro da época. Elas também revelam questões do seu tempo, em relação 

a formação do público, opinião e do que se esperava do cinema nacional naquele momento. 

Uma outra forma de perceber a presença do filme na vida pública no período foi verificando 

como ele foi recebido pela Censura. Tanto as críticas como o parecer da Censura levam a 

questões que podem ser analisadas no presente. No próximo capítulo, por meio da análise do 

                                                           
223 SOUZA. Op. Cit., 2010, p. 247 
224 SIMÕES. Op. Cit, p.187. Simões relata que o caso do técnico da censura “Coriolano” que ficou amigo de alguns 

profissionais do cinema. Um deles foi Luiz Carlos Barreto, produtor de Dona flor e seus dois maridos. A amizade 

levou Coriolano a elaborar um parecer extremamente favorável ao filme. 
225 Idem, p. 219. 
226 BERNARDET, Op. Cit., 2009, p. 78. 
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filme, ciente do que já foi discutido em relação a Lilian M, busco verificar essas questões e 

refletir sobre outros sentidos que podem surgir ao assistir o filme.  
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3 CAPÍTULO 3: A JORNADA DE LILIAN 

 

 No capítulo 2 busquei apresentar e discutir a recepção de Lilian M: Relatório 

Confidencial a época do seu lançamento. O filme continuou repercutindo em circuitos mais 

fechados ao longo dos anos. Por exemplo, Lilian M chegou a Europa apenas em 1985 quando 

foi exibido no Festival de Rotterdam, na Holanda. Segundo Jairo Ferreira, o filme foi aplaudido 

e surpreendeu crítica estrangeira227. No Brasil, continuou sendo apresentado em cineclubes e 

em mostras retrospectivas da obra de Reichenbach, como a organizada pela Caixa Cultural do 

Rio de Janeiro em 2015 e pela Cinemateca Brasileira de São Paulo em 2013228. Em 2010, uma 

cópia restaurada foi exibida na abertura do 43º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro que 

contou com a presença de Reichenbach para debater o filme229. Lilian M também recebeu 

comentários nas teses de doutorado sobre Reichenbach de Daniel Caetano230 e de Carlos 

Eduardo Pereira231.  

Algumas críticas recentes continuam a discutir aspectos importantes de Lilian M. Arthur 

Autran considerou que o filme “possui uma narrativa fragmentada no melhor estilo do cinema 

moderno”.232 Andrea Ormond destacou a estrutura narrativa: “escolhe o caminho subversivo do 

diálogo, dentro e fora da tela”233. Além desses e outros comentários de críticos, muito do que 

sabemos sobre o filme, no que pese os limites que o discurso do autor pode significar, foi 

proferido pelo próprio Reichenbach. O diretor, à época do lançamento, concedeu entrevistas 

nas quais buscou explicar suas referências para compor o filme. Sobre Lilian, explicou que a 

                                                           
227 FERREIRA, Op. Cit., p. 93. 
228 Em 2015, Lilian M foi exibido na mostra “Carlos Reichenbach – O Cinema de Autor Brasileiro” da Caixa 

Cultural no Rio de Janeiro >https://tudovaibem.com/2016/07/21/o-cinema-de-carlos-reichenbach-nos-anos-80/ <. 

Em 2013 o filme também foi exibido na retrospectiva organizada pela Cinemateca Brasileira em São Paulo 

>https://guia.folha.uol.com.br/cinema/1234762-mostra-com-filmes-de-carlos-reichenbach-e-prorrogada-ate-

marco.shtml<. Em 2018, destaco ainda duas oportunidades que o filme foi exibido e debatido: no Sesc São Paulo, 

com a presença da montadora Cristina Amaral, que trabalhou com Reichenbach > 

https://www.sescsp.org.br/programacao/161836_CINE+PERSONA+LILIAN+M+CONFISSOES+AMOROSAS

+CARLOS+REICHENBACH+1975<. E na ECA - Escola de Comunicação Artes, o debate “Lilian M.: Relatório 

Confidencial e as rotas corsárias de Carlos Reichenbach” foi realizado Bruno Vieira Lottelli e contou com a 

participação de Daniel Caetano, Inácio Araújo e Rubens Machado Junior. 
229 “Em debate, Reichenbach diz que cinema deixou de ser popular”, disponível em 

>http://cinema.terra.com.br/em-debate-reichenbach-diz-que-cinema-deixou-de-ser-

popular,7108701c9342b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html<. 
230 CAETANO, Op. Cit. 
231 PEREIRA, Op. Cit.  
232 AUTRAN, Arthur. Lilian M: Relatório Confidencial. Portal Brasileiro de Cinema, 2005. Disponível em: 

<https://bit.ly/2DuGAzI>. Acesso em 15 out. 2018. 
233 ORMOND, Andrea. Ensaios de Cinema Brasileiro: dos filmes silenciosos à pornochanchada. São José 

dos Pinhais, PR: Editora Estronho, 2016. 

https://tudovaibem.com/2016/07/21/o-cinema-de-carlos-reichenbach-nos-anos-80/
https://guia.folha.uol.com.br/cinema/1234762-mostra-com-filmes-de-carlos-reichenbach-e-prorrogada-ate-marco.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/cinema/1234762-mostra-com-filmes-de-carlos-reichenbach-e-prorrogada-ate-marco.shtml
https://www.sescsp.org.br/programacao/161836_CINE+PERSONA+LILIAN+M+CONFISSOES+AMOROSAS+CARLOS+REICHENBACH+1975%3c
https://www.sescsp.org.br/programacao/161836_CINE+PERSONA+LILIAN+M+CONFISSOES+AMOROSAS+CARLOS+REICHENBACH+1975%3c
https://bit.ly/2DuGAzI
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obra girava em torno do “desejo quase obsessivo da heroína de evadir-se”234. A eloquência de 

Reichenbach também já apontava para aspectos que se tornaram comuns nas análises sobre 

Lilian M, dizia ele, “fiz um filme sobre cinema sem falar de cinema. Devido ao caráter episódico 

intencional que o filme assumiu”235. Qualquer pesquisa sobre Lilian M vai verificar que os 

críticos costumam destacar a cinefilia e as referências cinematográficas de Reichenbach, um 

cineasta conhecido por sua deglutição, característica marginal que ele herdou e representou. 

Outro aspecto destacado pelo diretor que aparece nas análises do filme é a ironia: “levar a sério, 

desacreditando. Atualmente acho que essa é a melhor forma de encarar as contradições de nossa 

época”236. É possível dizer também que não tenha comentário sobre Lilian M que não o tenha 

considerado, por exemplo, o que Reichenbach disse ao Jornal da Tarde em 1975, “é um 

comercial com linguagem de fita marginal [...]. E que cada vivência da personagem título é 

vivida em clima diferente”237.  

Com isso, mesmo que possa parecer que tudo já foi falado sobre Lilian M, nenhuma 

análise ou pesquisa é capaz de esgotar o que pode ser discutido por um filme, também não é a 

pretensão desta pesquisa. Não tenho dúvida que existe uma compreensão já consagrada de 

Lilian M, que acaba chegando ao espectador interessado na carreira de Reichenbach antes 

mesmo de assistir ao filme. Porém, muitas vezes esses comentários que aparecem sobre o filme 

(da crítica e do próprio diretor), embora justos, carecem de uma análise específica de aspectos 

próprios do filme, da sua construção narrativa e de como Reichenbach traduziu suas ideias em 

termos de estilo. Por isso, na sequência do trabalho, ciente de aspectos já levantados por outras 

percepções de Lilian M, busco analisar cenas do filme que expressam escolhas e ideias do 

diretor ou que geram significados não tão intencionais, mas que resultam na construção 

narrativa do filme. É preciso ver com cuidado Lilian M no sentido que propõe Bordwell, que 

nos diz que um filme só nos afeta porque é feito por meio de técnicas cinematográficas, “sem 

interpretação e enquadramento, iluminação e comprimento de lentes, composição e corte, 

diálogo e trilha sonora, não poderíamos apreender o mundo da história. O estilo é a textura 

tangível do filme, a superfície perceptual com a qual nos deparamos ao escutar e olhar”238.  

Para entender melhor a proposta de Reichenbach fiz uma divisão do filme por capítulos, 

com base na jornada de Lilian, de onde tirei alguns elementos para analisar: 1) A função 

                                                           
234 “Lilian M”: a trágica procura da liberdade. Folha de S. Paulo, 26 jul. 1975. Disponível em: < 

http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I00801.pdf<. Acesso em 01 nov. 2018. 
235 Idem. 
236 Idem. 
237 Sem autor. Um diretor de filmes Marginais. Jornal da Tarde, São Paulo. 29 jul. 19. Disponível em: < 

http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I00101.pdf>. Acesso em 01 nov. 2018. 
238 BORDWELL, Op. Cit., p. 57. 

http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I00801.pdf%3c
http://memoriacinebr.com.br/PDF/0610275I00101.pdf
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narrativa da entrevista concedida por Lilian, evidentemente, posterior a todos os eventos 

diegéticos da narrativa e que já aparece na abertura do filme. Este elemento é articulado às 

discussões de Ismail Xavier sobre a opacidade recorrente no cinema moderno. 2) O estilo 

assumido por Reichenbach, discutido a partir de uma sequência fílmica marcada pelo monólogo 

do personagem Braga, cujo conteúdo é um discurso egocêntrico, neoliberal e moralista. 3) A 

representação da violência nas sequências em que há prática de tortura, emblemática frente ao 

contexto histórico do regime militar brasileiro. A escolha dessas três sequências, apesar de 

arbitrária, foi motivada porquê elas carregam na sua linguagem elementos em prol de uma 

identificação com a personagem. São estratégias diferentes, mas que convergem para a 

construção de um discurso que dá a tônica do filme. 

 

3.1 JORNADA EM SETE CAPÍTULOS  

 

 Ao assistir Lilian M não é preciso muito esforço para verificar que a trajetória da 

protagonista é atravessada pelos homens que ela conhece ao longo do filme. De certa forma, 

cada personagem masculino representa um capítulo na vida de Lilian. Essa divisão é exposta 

na variação de estilos que o filme adota a cada novo personagem. Cada homem significa uma 

“virada” na vida de Lilian. Em geral, todos os comentários destacam essa característica, mas é 

importante ainda identificar que capítulos são esses e como eles se relacionam com a jornada 

de Lilian no filme. A seguir apresento uma proposta de divisão para a história que auxiliam na 

compreensão da narrativa do filme.  

 

Introdução – A entrevista na qual Lilian relata sua vida.  

 

A primeira cena do filme retrata apenas um gravador (figura 1). Ouvimos a voz de um 

homem que entrevista uma mulher. Esse homem é normalmente identificado pela crítica como 

o próprio Carlos Reichenbach, mas como esse dado não é exposto no filme não vou identifica-

lo como tal. Ele pergunta: “qual o seu nome, por favor?”. Ela responde: “Célia Olga”. O 

homem reage de forma um pouco ríspida: “seu nome no filme?”. A mulher então fala: “Lilian”. 

Ele agora um pouco mais irritado rebate: “seu nome verdadeiro no filme?”. Lilian responde: 

“Maria”. Após essa identificação, o homem que entrevista Lilian/Maria pergunta a ela por 

onde ela quer começar a contar a história. Ela responde que pode ser do início mesmo.  

Essa entrevista que inicia o filme, a qual chamo de “introdução”, aparecerá em outros 

momentos do filme, geralmente entre passagens de um capítulo para o outro. Devido à 
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importância dela para a condução da narrativa, que dá o nome ao próprio filme (Relatório 

Confidencial) voltarei a ela na sequência do trabalho para analisar as escolhas de Reichenbach 

nas cenas de entrevista.  

 

 
Figura 1. O equipamento que registra o depoimento de Lilian. 

 

 

Capítulo 1 – A vida de Maria no campo com a família.  

 

Logo após o registro da entrevista, na qual ainda não vemos a personagem (apenas 

escutamos a sua voz), seguem-se os créditos do filme, entre um letreiro que anuncia: “Uma 

tragicomédia de aventuras”. O gravador surge novamente em um plano bem curto em que 

também aparece uma claquete, em um claro gesto que anuncia o início da gravação ou do filme. 

Corta para um retrato da família: Maria, o marido José e dois filhos (figura 2). Esse capítulo 

registra o cotidiano de Maria no campo onde cuida da plantação de chuchu que tem junto a seus 

familiares. Já fica evidente um distanciamento dela em relação a essa vida. Quando se relaciona 

sexualmente com o marido não há qualquer indício de prazer. Isso fica expresso pelo modo 

como é representada a cena de ato sexual. O plano fechado de Reichenbach se limita a mostrar 

as reações de Maria/Lilian, notadamente distante e incomodada. Ela olha pra fora do quadro 

sem interagir com o marido (figura 3). Não há qualquer tipo de insinuação erótica. A cena é tão 

curta quanto a relação sexual que serviu apenas para satisfazer o marido. A sequência toda 

remete a um drama rural, de tom melancólico, de registro de uma vida sofrida e ao mesmo 

tempo pura, talvez expressa de forma mais icônica pelo nome dos personagens (José e Maria). 
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Figura 2. O retrato da família.    Figura 3. O desprazer de Maria. 

 

Capítulo 2 – A chegada do vendedor no sítio.  

 

 A vida no campo e familiar é interrompida com a chegada de um caixeiro viajante no 

sítio da família de Maria. O surgimento do caixeiro da cidade representa um choque em relação 

a ruralidade. Isso se dá, principalmente, pelo modo de agir e pela interpretação do ator. A 

calmaria, ou mesmo a melancolia apresentada até então, contrastam com o jeito espalhafatoso, 

falante e invasivo do caixeiro. Os camponeses são representados de forma contida. Já a 

expressão corporal do homem da cidade é exagerada. Ele chega se jogar no chão, como 

podemos ver na figura 4. Sua figura tem elementos da chanchada. O caixeiro tenta vender 

alguns produtos para a família. Apresenta objetos que não fazem muito sentido para a realidade 

de Maria e José.  

Na sequência, o caixeiro se encanta com Maria e tenta seduzi-la. Maria aceita fugir com 

o vendedor. Reichenbach não busca justificar essa escolha de Maria. Acredito que ele já havia 

apresentado indícios o suficiente para compreendermos que Maria estava esgotada da vida que 

levava no sítio. Por isso, acaba fugindo pela oportunidade que surge e não porque está encantada 

de fato pelo homem da cidade. Tanto é que no carro durante a fuga, Maria entra em conflito 

com o caixeiro. Eles brigam e acabam sofrendo um acidente de carro. O caixeiro morre, mas 

Maria, apesar das dúvidas, parte para a cidade. 
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Figura 4 – Na cena o caixeiro viajante, de forma performática, tenta vender uma câmera filmadora para Maria e 

José. 

 

Capítulo 3 - Maria na cidade e a relação com Braga.  

 

 O marco inicial desse capítulo é a chegada de Maria na cidade de São Paulo. Sozinha, 

após a morte do caixeiro, ela perambula pela metrópole em meio a uma multidão de rostos 

desconhecidos. Ela parece perdida diante de um ambiente novo e tão diferente do campo 

(Figuras 5, 6 e 7). É assediada na rua. A cidade é hostil e violenta (Figura 8). A noite chega e 

Maria continua a andar por São Paulo até que acaba sendo presa. Na cadeia é atendida por uma 

assistente social que oferece ajuda. Consegue um emprego como doméstica da casa de um rico 

industrial, Braga. Não chegamos a ver Maria trabalhando na casa de Braga, logo sabemos que 

os dois se tornam amantes. É nesse momento do filme que descobrimos que Maria mudou de 

nome e tornou-se Lilian, que era como se chamava da mãe de Braga. O industrial tem uma 

relação conturbada com o filho (Fausto) que vai afetar a relação de Lilian com Braga. O final 

do capítulo de certa forma apresenta uma conclusão para toda a narrativa construída em torno 

desse quase triângulo amoroso. Na sequência do trabalho será analisada uma cena desse 

capítulo na qual Lilian conversa com Braga. 
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Figura 5. A chegada de Maria em São Paulo.  Figura 6. A multidão 

   

Figura 7. Desespero em meio a nova realidade.  Figura 8 – Maria foge de um homem que a assedia. 

 

 

Capítulo 4 – A relação de Lilian com Hartman. 

 

Quando ainda estava com Braga, Lilian fez um curso de massagista e passou a trabalhar 

em uma clínica. Lá acabou conhecendo um industrial alemão, Hartman. Lilian, em depoimento 

para o gravador, conta que passou a morar e ser sustentada pelo Alemão. Com ele, passa a ter 

uma relação sadomasoquista com práticas que remetem à tortura. Esse também é outro aspecto 

que será melhor analisado na sequência deste rabalho. Nesse capítulo, Lilian conhece também 

Vivaldo Lobo, um grileiro, que pretende vender terras para ela. Vivaldo acredita que pode 

enganar Lilian, mas ela logo desconfia das intenções do grileiro e resolve pedir ajudar a 

Hartman.  

Vivaldo é um personagem espalhafatoso. É desde o início apresentado como um oportunista e 

isso ocorre de forma bem literal por meio de um letreiro (figura 9) e uma narração em off que 

o apresenta com um “homem cínico, calculista, um trambiqueiro inveterado. Capaz das 

maiores trapaças”. É aí também que aparece um dos tantos exemplos de recursos a partir dos 

quais o filme busca expor o caráter ficcional da obra, quando o narrador anuncia que Vivaldo 

Lobo é interpretado pelo ator Wilson Ribeiro.  
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Figura 9. A apresentação de Vivaldo. 

 

Para ajudar Lilian, Hartman indica um detetive particular para investigar o grileiro. Ela 

então contrata o detetive Shell Scorpio. Talvez essa seja a sequência do filme mais próxima da 

comédia. O detetive passa a perseguir Vivaldo. A perseguição é dotada de um tom quixotesco, 

pois em nenhum momento o detetive parece ser uma ameaça (Figura 10 e 11). O tom de 

comédia é acentuado pela música e pela montagem acelerada. O detetive é caricato e acaba não 

descobrindo nada, ao final desse capítulo aparece morto (tudo indica que foi morto por 

Vivaldo). Lilian resolver adquirir as terras do grileiro, mas percebe que foi enganada e pede 

ajuda a Hartman. O alemão, que aparentemente tinha contatos com setores do Estado brasileiro, 

vai atrás de Vivaldo e o tortura até a morte.  
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Figura 10. O detetive Shell Scorpio à espera de Vivaldo Lobo. 

 

   Figura 11. O detetive observa Vivaldo (fora de quadro). 

 

Na figura 10, o detetive Shell Scorpio aparece no canto direito do quadro. Vivaldo, o 

perseguido, está no canto esquerdo. Shell Scorpio se esconde apenas com um jornal. A 

planificação do quadro, quase sem profundidade de campo, nos remete ao quadrinho e ao 

desenho animado. Essa opção de plano dá o tom dessa sequência cômica. Na figura 11, o 

detetive usa um binóculo de forma pouco disfarçada o que reforça o caráter icônico da cena.  
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Capítulo 5 – Lilian conhece o bandido Chico. 

 

O tom de comédia do capítulo anterior muda drasticamente quando Lilian passa a contar 

a sua história com Chico. O capítulo inicia com o bandido trocando tiros com a polícia na rua. 

Chico acaba cruzando com Lilian e usa ela como refém. Chico demonstra estar doente e de 

certa forma Lilian parece intrigada com Chico. Os dois parecem se apaixonar imediatamente. 

O tiroteio é deixado de lado por Reichenbach, que passa a registrar apenas os olhares dos 

personagens por meio de planos aproximados. Essa aproximação da câmera, alternando olhares 

cada vez mais próximos, serve como transição de tempo e espaço. A cena se inicia na rua e 

após a troca de olhares, acompanhada de uma música símbolo de romantismo (“She” de Charles 

Aznavour), o casal aparece no quarto de Lilian (figuras 12 e 13). Talvez, de todas as relações 

sexuais de Lilian no filme, essa seja a mais romantizada. A relação é breve, pois Chico sabe 

que vai morrer. Seu último gesto, para não deixar Lilian desamparada, é apresentar ela a uma 

cafetina conhecida dele. Essa rápida sequência tem um tom de “amor bandido”, o erotismo é 

construído dentro de um contexto de marginalidade. 

 

 

Figura 12 – Chico e Lilian na rua. 

 

Figura 12 – Chico e Lilian no quarto 
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Capítulo 6 - A relação de Lilian com o funcionário público Gonçalves. 

 

 Após ser apresentada para a cafetina amiga de Chico, Lilian passa a trabalhar como 

dançarina e prostituta. Com a cafetina aprende a dançar diversos ritmos numa sequência que 

nos remete a chanchada musical. Cada estilo ensinado pela tutora é apresentado com letreiros, 

que cumprem uma função de comentário à cena: “rumba”, “conga” e “etc”. É no novo trabalho 

que conhece um cliente, o funcionário público Gonçalves. Um homem simples e conservador, 

que a convida para morar com ele. Acontece que Gonçalves mora também com a irmã, com 

quem tem uma relação estranha. Ela é uma espécie de dona de casa e a chegada de Lilian 

representa uma alteração no equilíbrio que existia até então.  

 Reichenbach passa a focar então na relação entre os três. Lilian buscando se adaptar à 

nova vida, agora comum e conservadora, e que de início entra em conflito direto com a irmã 

(figuras 14 e 15). Porém com o passar do tempo, começa a ter uma relação mais próxima da 

cunhada e entender seus dilemas. A aproximação com a irmã acontece ao mesmo tempo em 

que Lilian passa a se incomodar com o controle cada vez mais abusivo de Gonçalves, que é 

ciumento e a impede de sair de casa.  

 

 

Figura 14. A irmã observa o casal. 
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Figura 15. O conflito é dado pela troca de olhares. 

 

A rotina de Lilian fica limitada a afazeres domésticos, entre eles, fazer compras na feira. 

Em uma dessas saídas, é perseguida e violentada sexualmente por um mecânico. A 

representação dessa violência é apenas induzida por Reichenbach, que tem o compromisso, 

acredito, de não dar margem para qualquer tipo de erotização de uma cena de estupro. Após a 

perseguição do mecânico a imagem é congelada, a câmera se afasta, corta para um plano todo 

preto e Lilian aparece deitada no chão (Figura 16 e 17). Esse modo de representar é consciente, 

porque apesar de se tratar de um filme que busca dialogar com o público do cinema erótico da 

época, Reichenbach procura estabelecer limites e diferenças em relação ao que se espera desse 

gênero cinematográfico. Na sequência, Lilian já aparece na estação de trem com malas prontas 

para partir novamente. Ainda encontra Gonçalves e explica: "não sirvo para esse tipo de vida".  

 

 

Figura 16. Último plano antes de Maria ser violentada. 
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Figura 17. Plano seguinte. 

 

Capítulo 7 - O retorno para a família (?). 

 

 A cena inicia com Lilian voltando para o sítio onde morava. Encontra o marido e os 

filhos que a recebem de braços abertos. Após passar por tantas etapas ao longo de sua jornada, 

tudo caminha para um clássico final feliz e redentor. Lilian chega ao sítio e vai correndo em 

direção ao marido. Grita anunciado sua volta “José! José” (Figura 18). A sequência é feita para 

causar emoção. Lilian corre e a montagem entrelaça a reação do marido, que ao ouvir Lilian 

mostra-se emocionado (Figura 19). 

 

   

Figura 18. Lilian corre em direção a José.   Figura 19. A expressão do Marido surpreso e feliz. 

 

 Quando se encontram o beijo é romantizado (Figura 20), acompanhado de uma música 

que denota emoção. O plano do beijo é alternado com uma cena de Lilian e José na cama (figura 

21). É claro o contraste com a relação sexual do casal no início do filme (figura 2). Pela primeira 

vez Lilian demonstra prazer em uma relação sexual com o marido. Do plano fechado do beijo, 

a câmera vai se distanciando até revelar os filhos que abraçam a mãe (figura 22). O retorno da 
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família está completo. Até então parece que Reichenbach sugere um final para a história de 

Lilian na qual tudo culminaria com a ideia de retorno e arrependimento.  

 

 

Figura 20.   Figura 21.   Figura 22. 

 

Tudo que Reichenbach tinha destruído para compor a jornada de Lilian, parece agora 

dar lugar a uma lição moral sobre passado. Afinal, se Lilian volta de onde partiu, e o que viveu 

teria servido apenas para ela (e para o espectador) aprender o verdadeiro valor daquilo que ela 

já tinha e principalmente da família. Porém, Lilian passa apenas uma noite no antigo lar. No 

outro dia ela acorda cedo e vai embora correndo do sítio. Não se despede dos filhos e do marido. 

Parece durar pouco sua fantasia de retorno.  

Toda a sequência de encontro com a família é visualmente tradicional. A trilha musical 

tem um tom épico. A montagem contrapõe a reação dos personagens e vai aos poucos 

reconstruindo o núcleo familiar. Mas, no dia seguinte, esse estilo muda quando Lilian acorda. 

Parece que novamente Reichenbach altera de gênero para contar uma nova etapa na vida de 

Lilian. Não tem música, a “câmera na mão” documenta o quarto sem Lilian até registrar sua 

partida. No último plano Lilian corre da família e da ideia de retorno (figura 23). 

 

 

Figura 23. A segunda fuga de Lilian. 
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3.2 FICÇÃO ANUNCIADA 

 

 Como já mencionei, o que chamei de “introdução” do filme, é composto por uma 

entrevista na qual a própria Lilian narra a sua história. O que assistimos a partir daí é o passado 

apresentado pela personagem, ou pela atriz, já que no primeiro momento ela se apresenta como 

Célia Olga. Trata-se, tal como o título do filme, de um relatório ou de suas confissões. Por isso 

o gravador não aparece só no começo do filme, ele entrelaça a história e Lilian surge sempre, 

no presente, para fazer algum comentário sobre a história passada. 

 Essa apresentação, na qual se confunde atriz e personagem, em que o entrevistador 

parece remeter ao próprio diretor do filme, talvez seja um dos aspectos que mais chamou a 

atenção de quem considerou Lilian M como um cinema anti-ilusionista e tendendo a opacidade. 

Ou seja, nos termos do que Ismail Xavier escreveu na década de 1970, Lilian M estaria filiado 

a um cinema que evidencia o aparato técnico e da representação tornando a tela opaca, ao 

contrário da tradição clássica, na qual o dispositivo cinematográfico busca ser ocultado criando 

um efeito-janela, um mergulho do espectador na ficção, por isso transparente e ilusionista239. 

Lilian M é contemporâneo a filmes como Bang Bang (Andréa Tonacci, 1970) e Matou a família 

e foi ao cinema (Júlio Bressane, 1970) em uma época que para alguns cineastas falar de cinema 

por meio do próprio filme era uma forma de manifesto240. 

Se na figura 1, já podemos observar um aparato técnico (o gravador) e um diálogo que 

expõe o caráter ficcional da obra, na segunda vez que voltamos ao depoimento de Lilian (logo 

após ela abandonar a família no campo), podemos observar elementos que expõe ainda mais 

certo tipo de construção ilusionista. É Reichenbach falando de cinema com o seu filme, mas de 

forma visual. Na figura 24, Lilian responde ao entrevistador sobre a sua chegada na cidade. Ele 

pede para Lilian abreviar a história, o que por si só já serve de comentário irônico a cena. Parece 

representar o próprio espectador, talvez a essa altura já um pouco irritado com a demora do 

                                                           
239 Ismail Xavier na 3º edição de “O discurso cinematográfico”, publicado em 2005, acrescenta uma nota 

introdutória ao livro e um novo capítulo “As aventuras do dispositivo”. Isso porque o próprio autor informa que a 

teoria do cinema como dispositivo, como não poderia deixar de ser, expandiu, sofreu modificações e revisões dos 

anos 1970 até a data de publicação da terceira edição. Com isso, como apresentado por Ismail Xavier nas suas 

considerações, surgiram teorias e formas de perceber o filme que extrapolam a dialética da opacidade e 

transparência. Se essa oposição tem limites, como toda teoria, não significa que sua proposta deva ser ignorada. 

Tanto é que o livro continuou sendo editado e usado em diversas pesquisas da área. Discutir opacidade e 

transparência no filme Lilian M se justifica pelo estilo que o filme adota, mas também por ser produto de uma 

época em que os próprios cineastas estavam influenciados por propostas de desconstrução da linguagem. Logo, a 

teoria do período refletiu sobre essas questões. Reichenbach é um representante do “cinema de invenção” que, 

entre outras coisas, adotou procedimentos de exposição do dispositivo cinematográfico. XAVIER, Ismail. O 

discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 
240 XAVIER, Op. Cit., 2001, p. 77. 
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filme para adentrar a prometida “tragicomédia de aventuras”. Na figura 25, Lilian muda a 

direção do olhar, interpela o entrevistador/espectador nesse movimento já consagrado no 

cinema como uma forma de provocar distanciamento. Não se trata de considerar esse gesto 

como melhor ou pior, mas de verificar no filme de Reichenbach aspectos do seu estilo que 

dialogam com esse cinema de discurso opaco.  

 

   

Figura 24. Lilian sendo entrevistada.   Figura 25. Lilian olha em direção à câmera.  

 

 A cada vez que Lilian aparece para narrar sua história novos aspectos são revelados do 

seu passado e da criação fílmica. Na figura 26, Lilian aparece em um plano aberto. A câmera é 

fixa, e diante dela está um técnico de som operando o gravador. Agora fica mais claro que ela 

concede uma entrevista. Na terceira vez que a câmera registra o depoimento da personagem, 

essa é a primeira que ela aparece no mesmo plano que o gravador. Fora do quadro ouvimos a 

voz do entrevistador. Lilian relata como conheceu Braga e vez ou outra olha para câmera. O 

gravador não é um equipamento típico do cinema para captura de som. A presença dele acaba 

sendo simbólica. Ao lado do técnico do som e do microfone, informam que uma história está 

sendo contada. Lilian está deitada numa cama, de forma confortável, e explica que ganhou o 

apartamento de Braga. A postura da personagem e a composição do quadro expressam 

segurança e tranquilidade para falar do passado. O relatório não é dramático. 
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Figura 26. Lilian e o técnico de som. 

 

  Ao final do capítulo em que Lilian se relaciona com Braga, voltamos ao apartamento 

(Figura 27). O ângulo da câmera muda, talvez para dar ênfase dessa vez a expressão do operador 

de som. Logo após gravar e ouvir toda a história de Lilian com Braga que nos é apresentada, o 

operador resume o relato em uma palavra: “inacreditável”. A fala do operador, apesar de rápida 

e simples, também acaba por denotar um comentário externo a narrativa. Apesar de estar dentro 

do quadro, o som da voz é quase radiofônico, lembra o sensacionalismo das locuções de rádio 

em o Bandido da Luz Vermelha (Rogério Sganzerla, 1968). Lilian continua deitada na cama e 

começa a falar sobre o industrial alemão, Hartman. A câmera muda de ângulo (câmera alta) e 

se aproxima de Lilian (Figura 28). Parece que Reichenbach está, a essa altura, já mais próximo 

da personagem e ela mais à vontade, ao contrário do início da entrevista em que o registro era 

impessoal e a comunicação até certo ponto ríspida.  

 

   

Figura 27. O técnico faz um comentário.   Figura 28. Entrevista se torna mais íntima.  
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 A cenas de entrevista apresentam uma Lilian bem diferente da Maria do início do filme. 

Isso é denotado até pela forma como se veste, pela sua postura física. O contraste com a mulher 

da roça no passado recente é evidente. Nesse momento, ela é uma mulher que já passou por 

tudo que o filme retrata. Ela avalia seu passado com calma e sem remorso. Em nenhum 

momento da entrevista chega a se emocionar ou mudar o tom do relato drasticamente.  

Uma nova cena de entrevista aparece após o capítulo da relação com Hartman (é a quarta 

sequência de entrevista). Nela Lilian novamente tece comentários para explicar a relação que 

teve com o alemão e também inicia o relato do próximo capítulo (a relação com Chico). Com 

isso é curioso pensar que a entrevista ao mesmo tempo que insere comentários a ficção, 

rompendo com a transparência do discurso fílmico, aparece também para organizar a narrativa 

do filme de uma forma até linear. Surgindo em meio aos episódios, ela comenta o que passou e 

anuncia o próximo capítulo do filme. Visto por esse ângulo, chega a ser didático e nos faz, ao 

contrário do discurso da opacidade, mergulhar na ficção. Talvez seja a forma que Reichenbach 

encontrou para não deixar de dialogar com o público ao mesmo tempo em que constrói seu 

estilo. 

Na última parte da entrevista, a encenação revela uma intimidade ainda maior entre a 

equipe e Lilian. O plano é aproximado e quase sem profundidade (Figura 29). O técnico de som 

parece ocupar a cama de Lilian e os personagens dessa vez chegam a conversar, diferente das 

outras cenas nas quais praticamente só Lilian falou.  

Depois desse depoimento de Lilian, o filme segue com a história de Chico, de Gonçalves 

e do retorno para a família, sem mais intervenções de Lilian sobre a história. Ainda assim, o 

gravador aparece mais uma vez (quinta aparição), justamente no último plano, após Lilian 

abandonar o sítio novamente. O gravador é filmado até o último centímetro de fita para 

enunciar, de maneira simbólica, o fim do relato e do filme (figura 30). A partir de agora, quando 

o fim do filme coincide com o fim do depoimento, o destino de Lilian fica em aberto para o 

espectador. 
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Figura 29. Entrevista de outro ângulo.   Figura 30. O último plano do filme. 

 

 

3.3 DISTANCIAMENTO E IRONIA  

 

 O que defini como capítulo 3 de Lilian M, guarda um dos momentos que mais revelam 

o estilo de Reichenbach. Trata-se de uma cena que registra um longo diálogo entre Lilian e seu 

amante Braga. Na verdade não sei bem se podemos chamar de diálogo, pois nesta sequência, 

apenas o industrial discursa e Lilian ouve de forma impassível.  

 Antes de ver Lilian e Braga, somos interpelados com um letreiro onde está escrito o 

numeral “um” (figura 31). A música da cena anterior, que era diegética no ambiente a qual 

estava, agora invade de forma estranha o espaço onde se encontram Lilian e Braga. O som se 

mistura à voz de Braga que passa a falar de sua vida pessoal, do que pensa sobre o amor, entre 

outras coisas. Faz questão de dizer que é um homem simples e que não teve culpa de ter nascido 

num berço de ouro. Em seguida, fala que sua riqueza é um fardo, pois é responsável pelas vidas 

de seus operários. Reclama, falando que não é valorizado por eles e diz saber que os operários 

seriam os primeiros a quererem tomar o seu lugar. Toda a fala de Braga é realizada num plano 

sequência, que começa fechado em seu rosto (figura 32) e vai abrindo até se tornar um plano 

aberto que enquadra o casal numa mesa de bar. Sua fala só é interrompida com o aparecimento 

de um novo letreiro escrito o numeral “dois”.  
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Figura 31. Letreiro anuncia o início do discurso.  Figura 32. Câmera foca em Braga.  

 

 Como já dito, enquanto Braga discursa, Lilian apenas assiste em silêncio e com o 

mínimo de expressão possível. O próprio recurso utilizado por Reichenbach para filmar essa 

cena – em boa parte com um plano aberto e estático – demonstra que o diretor não faz questão 

de transmitir as reações de Lilian diante do que Braga fala. É um registro bem distante das 

lições de campo e contracampo que buscam filmar reações quando personagens conversam 

numa mesa, o tradicional senta e fala. Isso torna tudo o que Braga diz mais próximo de um 

monólogo. O tom rebuscado e exagerado adotado pelo ator é proposital. Foge ao naturalismo e 

por isso nos distancia de suas verdades ao invés de comover. Esse estilo desenvolvido por 

Reichenbach na cena acaba por expressar ironia em tudo que passamos a ouvir da boca de 

Braga. A atuação estilizada de Benjamim Cattani evidencia o caráter artificial do seu discurso. 

O que vemos em Braga acaba por remeter à explicação sobre o teatro épico brechtiano dada por 

Robert Stam, que diz “a precisão do exagero dos gestos e os personagens socialmente 

simbólicos lembram-nos de que não devemos procurar a identificação, de que devemos apenas 

observar”241. Nesse sentido, Reichenbach nos coloca numa posição de livre observador, pelo 

caráter performático da atuação e também pela escolha formal da cena. Um tipo de atuação e 

representação inspirada no teatro épico é recorrente em todo o cinema moderno, inclusive no 

brasileiro. Kaminski, por exemplo, destaca o “estilo ópera” no filme Aleluia, Gretchen! (1976), 

no qual é constante o uso de recursos que rompem com o naturalismo, principalmente por meio 

de longos monólogos proferidos pelos personagens principais242. 

 Após o segundo letreiro (figura 33), Braga parece estar ainda mais ideológico em seus 

princípios. Sua fala segue no sentido de uma defesa do livre mercado, dos “valores puritanos” 

e da importância do empresariado na economia e para a sociedade. Uma justificava evidente de 

                                                           
241 STAM, Robert. O Espetáculo interrompido: literatura e cinema de desmistificação. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra. 1981, p. 155. 
242 KAMINSKI, Op. Cit., p. 303. 
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sua própria existência. Braga encarna sem receio os estereótipos de um tipo social. Seu discurso 

em nada parece com uma conversa informal, lembra algo escrito sob medida para aqueles que 

defendem tais valores e, por isso, causam um certo tipo de estranhamento. Agora a cena é 

filmada de outro ângulo e coloca o espectador numa posição de privilégio (figura 34). 

Observamos um quadro, novamente estático e aberto, mas agora não podemos ver o rosto de 

Lilian. O destaque, irônico, fica para Braga que durante um plano sequência descarrega todos 

os seus ideais. A ausência de cortes, o isolamento de Lilian e o texto com aspecto decorado de 

Braga parecem deixar o personagem exposto e vulnerável à crítica. 

 

   

Figura 33. Segundo momento do monólogo.  Figura 34. Maria de costas para o público.  

 

 A inserção de letreiros, legendas e qualquer conteúdo gráfico se tornou consagrado em 

filmes que buscam expor o dispositivo cinematográfico. Em cinema, o simples fato de perceber 

algo, como um letreiro entre um plano e outro, já é uma forma de chamar a atenção para o 

processo que o cinema ilusionista tenta esconder quando procura disfarçar ao máximo as 

transições. A sequência do discurso de Braga (destacada até aqui) termina com a inserção de 

um último letreiro (com o número “três”). A divisão realizada pela montagem buscou deixar 

perceptível três mudanças de plano (no ângulo e na distância) e também serviu para delimitar 

os diferentes temas abordados por Braga em sua fala. De certa forma, fica mais evidente que o 

personagem está pronunciando algo artificial.  

Na última parte dessa sequência, Braga fala mais de sua intimidade, reclama por não ser 

compreendido e das dificuldades com o seu filho. Dessa vez a cena inicia com um plano fechado 

(figura 35), no qual podemos finalmente ver a reação de Lilian, o que só confirma a sua falta 

de interesse. Parece claro que ela está presente apenas fisicamente na cena. Braga, por outro 

lado, agradece a presença silenciosa de Lilian, dizendo que valoriza “a sua mudez e ignorância”. 

A fala é constrangedora e percebemos isso de maneira sutil pela postura que Lilian expressa. 

Ao final dessa cena, Reichenbach explora esse desconforto de forma mais radical e, de certa 
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forma, agressiva. Uma música surge como trilha sonora e em seguida bailarinos adentram o 

quadro. Eles passam a rodear os personagens sem qualquer interação com os eles (figura 36). 

O choque agora é causado pela total falta de compromisso com acordo de realidade que estava 

implícito até o momento. Ou seja, há uma quebra daquilo que se espera. Ainda que fosse 

estranho a entrada em cena de dançarinos, o “natural” seria uma interação dos personagens. 

Esperava-se que Lilian e Braga reagissem de alguma forma a presença de algo que invadiu o 

espaço deles. Mas não, a cena segue normalmente com Braga discursando. É incômodo pensar 

que Lilian está presente apenas em corpo na cena. Sua mente parece estar em algum lugar 

distante e, talvez, os dançarinos representem de forma simbólica o fluxo de pensamento da 

personagem. O estilo de Reichenbach busca expressar a subjetividade daquilo que não está em 

primeiro plano. Não é por acaso que ao fim da sequência, pouco tempo após a entrada dos 

dançarinos, Lilian se levanta da mesa e deixa Braga falando sozinho.  

Enfim, após Reichenbach explorar a dimensão artificial do que Braga fala, ele trata de 

trazer à tona a subjetividade de Lilian, primeiro por meio de um choque e depois através da 

própria ação. Ao fim do capítulo, que envolve toda a relação de Lilian com Braga e o filho, 

Reichenbach parece apontar para uma resposta a todo o moralismo proferido por Braga 

expresso na sequência do bar. Se aqui ele era um homem de valores tão caros a sua moralidade, 

no final ele acorda espantando ao perceber que passou a noite com Lilian e o filho. Aos berros 

ele questiona “minha moral! onde está minha moral?” (figura 37). A sequência do 

relacionamento de Lilian com Braga é central em todo filme. É importante por se a primeira 

fase da vida de Lilian logo após chegar à cidade. O próprio tempo destinado a esse capítulo é 

consideravelmente maior que outras partes do filme (nesse caso, tempo físico da projeção). Há 

uma certa prioridade nessa relação talvez para apresentar o choque com a realidade anterior de 

Lilian e seu amadurecimento. Mas a sequência também cumpre a função de posicionar os 

conflitos e a própria visão do diretor no filme. Braga representa o status quo e Lilian é o 

elemento marginal que adentra esse mundo. É uma sequência importante que aponta para uma 

escolha de Reichenbach, uma posição política. Se Lilian M é repleto de tipos sociais, é na 

serenidade de Lilian, em contraponto as figuras exageradas dos personagens masculinos do 

filme, que encontramos de que lado o diretor está. 
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Figura 35. O olhar de Lilian aponta para o “nada”. 

   

 

Figura 36. Dançarinos invadem a cena. 

 

 

Figura 37. Braga acordo espantado. 
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3.4 REPRESENTAÇÃO DA TORTURA E DO PRAZER VISUAL 

 

 O capítulo da vida de Lilian em que ela convive com Hartman, o industrial alemão, é, 

talvez, a passagem na qual a representação da violência se torna mais perceptível. Isso porque 

ela agora atinge o corpo de Lilian de forma direta. Seu corpo se torna objeto de práticas que 

sugerem ou representam dor por meio de práticas sexuais sadomasoquistas. Ainda que exista 

certo consentimento de Lilian e um acordo (nesse caso, mediado pelo dinheiro) de submissão, 

ao contrário da tortura que submete o sujeito pela força, exclusivamente, as cenas em que Lilian 

se relaciona com Hartman acabam por fazer uma alusão à tortura. Isso se dá não só porque se 

trata de um filme realizado e exibido durante o regime militar, em que a tortura se tornou uma 

política de Estado, mas também pelo modo que Reichenbach compõe a encenação e o enredo 

em torno do relacionamento entre Lilian e Hartman. 

 Hartman é um homem poderoso e ao longo da sua história percebemos o seu fetiche 

pela violência243. Logo no início do capítulo, por exemplo, ele está sentado no jardim de sua 

casa. Um lugar que aparenta ser luxuoso. Um homem surge carregando uma bandeja. Ele se 

aproxima de Hartman e oferece a ele um revólver. Hartman agradece e se mostra impressionado 

com a arma. Olha para ela, aponta para o horizonte e atira, como se estivesse testando o material. 

Como podemos ver na figura 38, ao lado do alemão se encontra outras armas e também uma 

câmera fotográfica. Esse é o primeiro indício de uma relação que vai se tornar a tônica do 

capítulo, violência e prazer visual parecem caminhar juntos. Uma música antiga de guerra 

compõe a trilha sonora. Curiosamente, quando Hartman dispara, a música (apesar de compor a 

trilha musical do filme e não se tratar de um som ambiente) para de tocar por uns segundos.  

Na sequência, Lilian surge em um plano aberto. Ela aparece no campo de visão de 

Hartman, que mira o revólver em direção a Lilian. Ela continua andando até se aproximar do 

alemão que encosta a arma diretamente na barriga dela (figura 39). Ao mesmo tempo, o outro 

homem, uma espécie de mordomo, pega a câmera e aponta em direção a Lilian também. Essa 

é uma cena de introdução ao capítulo que tem a função de revelar o tal acordo entre o casal, que 

mistura violência com fetiche sexual através da imagem e do som. Trata-se de um jogo que é 

também explorado pela imagem e isso ocorre de forma literal. O alemão se levanta e os 

personagens começam a correr aludindo a uma brincadeira de “pega ladrão”. A montagem é 

                                                           
243 Mencionei no capítulo 2 do trabalho que esse personagem foi inspirado no industrial Henning Albert Boilesesn, 

conhecido apoiador da ditadura militar brasileira, que entre outras coisas, costumava assistir a sessões de torturas 

de prisioneiros políticos. Boilessen foi morto em 1971 em uma ação planejada por militantes de esquerda em 

represália as ligações do industrial com a ditadura militar brasileira. Nessa parte do trabalho, não vou mencionar 

essa relação porque ela acaba não sendo imprescindível para a análise desse trecho, embora sintomática. 
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construída para representar uma perseguição, em planos curtos que revelam a ação e a reação 

dos envolvidos. O mordomo finge atirar em Lilian, que foge de maneira lúdica, enquanto 

Hartman, agora com a câmera, tira fotos (figura 40). Mas sua postura de fotógrafo também 

remete a um atirador que busca capturar “a presa” com suas imagens, o de fato se concretiza 

quando ele para de tirar fotos e agarra Lilian (figura 41). A música de fundo se mistura a um 

som de artilharia de guerra e dá o tom de uma cena que não faz questão de esconder seu caráter 

alegórico.  

 

 

Figura 38. Alemão aponta a arma em direção a Lilian. 

 

 

. Figura 39. Lilian se aproxima. 
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Figura 40. Hartman (no primeiro plano fotografa) o homem que persegue Lilian ao fundo. 

 

  
 

Figura 41. Sangue como sinal de violência. 

 

 

 Com a cena de perseguição, Reichenbach de certa forma dá as coordenadas para o que 

na sequência do capítulo será predominante na relação de Lilian com o alemão. Digamos que 

ele coloca no tabuleiro a posição de cada personagem nessa relação de poder. Por isso, pode-se 

dizer, que em termos de representação, o fato de Lilian aceitar o acordo em que na prática é 

submetida a sessões de eletro choque não minimiza a violência que é sugerida por Reichenbach. 

Também pouco importa que seu consentimento é em troca de dinheiro, pois o estilo adotado 

pelo diretor acaba por jogar essas soluções práticas de roteiro todas para o campo simbólico, 

como veremos. Em resumo, o que vemos na tela é mais expressivo do que a história em si. Ficar 
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preso às justificativas de Lilian para “aceitar” a tortura, acabaria por minimizar a potência que 

a construção da imagem pode revelar em termos expressivos e simbólicos. O fato de tal cena 

não ter sido censurada, como abordado no segundo capítulo deste trabalho, revela que os 

censores, por exemplo, ficaram presos a uma compreensão do enredo apenas e, por algum 

motivo, entenderam a cena apenas como uma prática sexual e não que ela poderia remeter a 

violência da tortura, que naquele momento o Estado brasileiro procurava deixar restrita aos 

porões244. O fato é que se trata de um contexto em que o Estado fez de tudo para esconder a 

prática da tortura. Censores oficiais assistiram à cena e consideraram que ela poderia continuar 

no filme. Isso é no mínimo sintomático. Vale o esforço para compreender se existe alguma 

lógica nesse posicionamento. Cada parecer elaborado pelos censores revela um certo ar, no 

discurso, de crítica ao comportamento de Lilian. Com isso, é possível levantar a hipótese que o 

censor tenha visto a prática de tortura da personagem como uma punição ao seu comportamento 

e por isso a cena poderia permanecer. O castigo físico então serviu para punir, por exemplo, a 

mulher que passou “a viver num mundo de aventuras”245, a personagem que representou a 

“desmoralização da família”246. Toda a análise do filme por parte da censura parece corroborar 

para uma culpabilização da personagem. No parecer 2751 é possível verificar que o censor 

coloca Lilian como vilã, sempre como antagonista ao papel do homem. O censor considerou, 

entre outras coisas, que após fugir da família, Lilian deixou o marido “com seus dois filhos, 

consumindo-se de paixão e pronto a perdoá-las”247. O que pode parecer uma simples descrição 

dos acontecimentos do filme, revelam na verdade um julgamento de valor em relação as 

decisões de Lilian e uma clara vitimização do personagem do marido. No mesmo parecer, o 

censor ainda descreve que o corpo de Lilian “mantém o vigor e desperta cobiça carnal nos 

abutres”, ou seja, até mesmo quando é identificado um algoz, os “abutres”, Lilian parece 

culpada. O esforço é até exagerado, mas não é por acaso, vai de encontro com uma posição 

ideológica, nesse caso, condizente e favorável a tortura.  

 Representação de violência, tortura e sexualidade na produção brasileira do período não 

era exclusividade de Reichenbach. Para ficar em um exemplo, podemos traçar um comparativo 

com um filme do mesmo período, Aleluia, Gretchen! (Sylvio Back, 1976), no qual há uma cena 

                                                           
244 Ainda que clandestina a tortura foi um mecanismo oficial de repressão da ditadura militar brasileira. Sobre a 

violência como prática sistemática dos militares ver:  MAGALHÃES, Marion Brepohl De. Documento: Manual 

do Interrogatório. História: questões & debates, Curitiba, n. 40, p. 201-240, 2004. Segundo Magalhães, o manual 

“instruía sobre como obter a confissão dos presos políticos por meio da coerção física e ou psicológica. Era um 

documento mais restrito, que circulava apenas entre os estratos intermediários ou superiores da hierarquia 

repressiva”. 
245 Parecer 2752/75.  
246 Parecer 2752/75. 
247 Parecer 2751/75. 
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bem evidente de tortura e violência simbólica. O filme conta a história de uma família de 

imigrantes alemães que chega ao Brasil em 1937 fugindo do nazismo. A família adquire um 

hotel e a partir daí passamos a acompanhar os próximos quarenta anos dessa família. A fuga do 

nazismo na verdade foi motivada pelo pai, professor Ross, que serve de contraponto às ideias 

nazistas e conservadoras que estão no seio da família e do hotel. Quase no final do filme, o 

personagem Eurico é torturado por nazistas. Eurico surge no filme como um caixeiro viajante 

que se casa com uma das filhas da família de alemães. Ele parece ter origem judaica e além 

disso entra algumas vezes em choque com os valores defendidos pelos nazistas, por isso, acaba 

sendo submetido a tortura. Além de ser igualmente uma referência direta a violência corporal, 

a violência da tortura também acaba sendo relacionada com o prazer erótico, conforme análise 

de Kaminski. Eurico é levado para a tortura por três ex-oficiais até uma sala onde está Rose 

(também uma ex-SS). Os oficiais imobilizam Eurico enquanto Rose passa aterrorizar Eurico 

com uma broca. Ela acaba demonstrando excitação com a violência. Kaminski explica que a 

cena gera incomodo pelo modo como é representado, e que o diretor Sylvio Back, por meio dos 

nazistas, buscou se referir a violência e o autoritarismo recorrente em todas as épocas. Sobre a 

forma como a erotização é encenada, destaca “o tom sacrílego que funde o ritual da violência 

política com libido sexual. Sem, no entanto, precisar explicitar o ato violento, e nem o ato da 

masturbação. A tensão cresce até que o torturado grita longamente, misturando dor e prazer”248. 

 Em Lilian M a relação entre violência e prazer é presente porque o aparato da tortura é 

direcionado como um ato sexual. O instrumento feito para provocar dor, o maquinário para a 

aplicação de choque, substitui até mesmo a relação sexual entre o casal. Entretanto, embora 

consensual, dentro do acordo entre Hartman e Lilian, o que observamos é que existe uma 

relação de poder bem evidente. Lilian entra com seu corpo e recebe em troca ganhos financeiros. 

Ela não expressa entusiasmo ou até mesmo fetiche com a situação, cumprindo uma função 

passiva. Todo o prazer está simbolizado na figura de Hartman como sujeito ativo da violência, 

porém, o modo como Reichenbach expõe essa relação, acaba por evidenciar a relação de poder 

e por isso subverte o olhar.   

 Como em Back, a violência associada a erotização causa incômodo. A figura 42 registra 

a primeira sessão de choque que Lilian recebeu de Hartman. A cena se inicia com ela entrando 

no quarto. O alemão está operando o aparelho de choque. Com um gesto ele convida Lilian 

para sentar em seu colo. Apesar de ser um ambiente residencial, a luz, as cortinas fechadas, 

acabam por tornar tudo um pouco obscuro. Ela senta e parece assustada, mas ao mesmo tempo 

                                                           
248 KAMINSKI, Op. Cit., p. 427. 
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impassível. Logo em seguida ele aplica os fios condutores de eletricidade em sua perna. A cena 

corta, e vemos a reação de Lilian (figura 43). O plano é fechado. O alemão faz questão de 

mostrar novamente os cabos de eletricidade. Lilian apesar de estar no colo dele, se afasta 

levemente. Após aplicar pela primeira vez a tortura, Hartman apenas fala “dois choques, dois 

cheques”, está feito o negócio entre eles. A reação dela é de um certo pavor, mas tudo é muito 

dúbio, já que em tese Lilian está ciente do acordo. 

 

   

Figura 42. Primeira seção de choque.   Figura 43. Detalhe da reação de Lilian. 

 

 Na figura 44, Lilian está submetida a uma nova sessão de choque. É evidente a evolução 

do aparato de violência criado pelo alemão. A novidade é que além do equipamento para 

aplicação do choque, agora há toda uma estrutura desenvolvida por Hartman para registrar o 

ato e as reações de Lilian, com luzes e câmera. Reichenbach se limita a registrar o ato do 

Alemão com certa distância por meio de um plano aberto, de cima para baixo. Uma leve bateria 

acompanha a cena como trilha sonora, como que anunciando algo: o choque virá. Após a 

aplicação do primeiro choque, Hartman usa a câmera para registrar as expressões de Lilian. 

Reação que não vemos. O espetáculo é de Hartman, não para o espectador. O plano inclusive 

muda de ângulo (figura 45) e se limita a filmar a ação de Hartman. Todo o prazer do torturador 

está ligado à exploração da imagem de Lilian. 
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Figura 44. Segunda seção de choque.   Figura 45. Hartman fotografa Lilian. 

 

Em resumo, Reichenbach buscar expor o olhar masculino de forma quase literal, 

simbolizado principalmente com o aparato fotográfico de Hartman. É como se ele representasse 

o ponto de vista de um tipo de cinema na qual o olhar é masculinizado, no sentido do que é 

discutido por Laura Mulvey em “Prazer Visual e Cinema Narrativo”. Mulvey demonstra como 

o cinema dominante colocou a   mulher como uma espécie de objeto para ser oferecido ao prazer 

visual do espectador. Mas em Lilian M, Reichenbach não exibe a personagem feminina como 

um objeto para o espectador. Quem a vê e a transforma em objeto é Hartman. Ele representa a 

narrativa clássica e ao mesmo tempo o espectador, porque seu prazer é operado pelo ato violento 

da tortura, mas também pelo registro dela por meio da câmera fotográfica. De certa forma, é 

como se o espectador assistisse ao espetáculo que o torturador montou para sua própria 

satisfação. Talvez Hartman seja como um diretor clássico também. Para ele (mas não para nós) 

Lilian é exibida da forma como o cinema dominante representa as mulheres, que “são 

simultaneamente olhadas e exibidas, tendo sua aparência codificada no sentido de emitir um 

impacto erótico e visual de forma a que se possa dizer que conota a sua condição de ‘para ser 

olhada’”249. É importante destacar a intenção e a consciência de Reichenbach para retratar cenas 

violentas como as de tortura ou a cena do estupro (figuras 17 e 18), em um momento crescente 

da indústria do cinema erótico (como tratei no capítulo 1 do trabalho). Por meio da análise 

específica do filme é possível verificar que seu estilo encontrou soluções para representar que 

subvertem modelos dominantes. Fabio Uchôa define, grosso modo, que filmes de diretores 

como Ozualdo Candeias e o próprio Reichenbach estabelecem uma relação de construção de 

“sexualidades tangenciais” em relação ao cinema da Boca do Lixo, ora se aproximando e em 

outras rompendo com a representação comum. Os filmes analisados por Uchoa, entre eles 

Amor, palavra prostituta (Reichenbach, 1981) “propõe uma sexualidade re-humanizada e 

                                                           
249 MULVEY, Op. Cit., p. 444.  
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problemática. Há neles uma ruptura com olhar machista, presente no cinema erótico e pornô”250. 

Tentei mostrar que em Lilian M isso já é presente. Há uma clara intenção de Reichenbach em 

não criar uma narrativa que subjugue Lilian. Não há dúvidas na evidente relação de poder entre 

Hartman e Lilian, mas nesse caso em nenhum momento o olhar do espectador é forçado a 

convergir com o do torturador. Essa sequência representa não só a tortura, mas marca uma 

posição política de Reichenbach perante a violência e principalmente um discurso, reverberado 

em todo o filme, a favor de sua protagonista. O diretor aceita o privilégio de poder escolher o 

que contar e como contar uma história, e nesse caso, por meios cinematográficos fica evidente 

de que lado está.  
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250 UCHÔA, Op. Cit., p.115. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Lilian M foi apenas o segundo longa-metragem de Reichenbach. Ao longo da carreira, 

o cineasta dirigiu quinze longas, seis curtas, além de atuar como produtor e diretor de fotografia 

em diversos filmes. Faleceu em 2012 aos 67 anos. Reichenbach, conhecido como Carlão, foi 

uma figura constante no debate cinematográfico brasileiro nas últimas décadas. Seja como 

realizador ou como espectador privilegiado, que participava de festivais, eventos e até mesmo 

como autor de um blog que cultivou de 2008 a 2012251.  

 É claro que cada filme é uma obra em si, e ainda que realizada pelo mesmo diretor, 

responderá a questões especificas. Entretanto, não é exagero dizer que Lilian M, até pelas 

circunstâncias nas quais foi realizado, representa um marco na carreira de Reichenbach. No seu 

discurso, carrega características e intenções que se tornaram uma marca do diretor. Inácio 

Araújo chega a dizer que o filme instaura o “sistema Reichenbach”252. Seus filmes são 

diferentes entre si, como não poderiam deixar de ser, mas que se unem pela intenção do diretor 

de retratar tipos sociais, de subverter padrões e de fazer do seu cinema uma experiência. Dessas 

obras podem nascer muitos significados. É o caso de Lilian M. A narrativa construída por 

Reichenbach, fragmentada em forma e conteúdo, leva a tantas questões que é impossível 

contemplar todos os seus aspectos. No fim, foi sabendo dos limites desde o início, que se 

estabeleceram alguns parâmetros para analisar o filme nesta pesquisa. 

 Primeiro foi necessário localizar o filme dentro do contexto de produção cultural e 

política no Brasil na década de 1970. Acredito que foi importante também entender a formação 

de Reichenbach e sua atividade na vida cultural paulista e da Boca do Lixo, pois são caminhos 

que o levaram até a produção de Lilian M. Por meio de fontes externas ao filme, como críticas 

e os pareceres da Censura, foi possível compreender Lilian M como um produto cultural de 

uma época, sua recepção e vislumbrar em alguma medida como o filme repercutiu na sociedade. 

O filme de Reichenbach é um produto único, que carrega questões próprias, mas também (como 

toda obra cultural) representa aspectos do seu tempo. Nesse caso, trata-se de um tempo de 

debate intenso nos meios de cinema sobre os rumos do país e da indústria cinematográfica em 

meio a um regime de Estado repressivo. Ciente de todo esse contexto e com algumas indicações 

sobre o que já havia se pensando sobre Lilian M, por fim, essa pesquisa buscou tratar de 

                                                           
251 Ver: <http://olhoslivres.zip.net/>. Além de comentários sobre filmes, a página servia como divulgação para o 

cinema clube que Reichenbach comandava, a chamada “Sessão Comodoro”.  
252 ARAÚJO, Inácio. Carlos Reichenbach – mal visto e mal conhecido. Rebeca - revista brasileira de estudos 

de cinema e audiovisual, [S.L.], v. 1, n. 2, p. 270-274. 
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questões que surgiram a partir da análise do filme. Devido ao caráter episódico de Lilian M, o 

caminho escolhido foi identificar como o filme é organizado e para fins de explicação fiz uma 

divisão em capítulos. Com isso foi possível ter uma dimensão mais clara do que cada bloco 

narrativo representava em torno de estilo e de sentido na vida da personagem. A análise permitiu 

verificar escolhas formais, recursos adotados pela direção e o discurso que Reichenbach assume 

em favor da personagem e de sua visão de mundo. 

Nesse sentido, dentre os elementos selecionados para análise no terceiro capítulo, 

destacou-se a função narrativa da entrevista concedida pela personagem Lilian (que no início 

do filme era Maria), e cujos fragmentos aparecem em vários pontos do filme, sempre no 

intervalo entre os capítulos marcados pela presença dos diferentes homens na vida da 

protagonista. 

Para discutir o estilo assumido por Reichenbach, foi selecionada uma sequência 

fílmica marcada pelo monólogo do personagem Braga, intercalado com a inserção gráfica de 

números que demarcam as três mudanças de plano dentro da sequência. A forma do monólogo 

traz resquícios das propostas brechtianas de provocar distanciamento, e o conteúdo caricato do 

discurso do personagem aparece como uma crítica ao pensamento neoliberal que embasou o 

dito “milagre econômico” brasileiro naqueles anos de governo militar. 

Enfim, como uma forma de remissão ao contexto repressor durante o qual o filme foi 

produzido, foram escolhidas as sequências em que há representação de práticas de tortura no 

relacionamento entre Lilian e o alemão Hartman, privilegiando a erotização da violência. A 

relação com a prática de tortura nos porões da ditadura é apenas emblemática, mas não pode 

ser desconsiderada, num filme que discute o próprio cinema enquanto formador de opinião.  

A temática de Lilian M é incrível por si só. Coloca uma mulher como protagonista de 

uma trajetória que atravessa inúmeras relações mediadas pelo poder masculino. O relatório 

confidencial de Lilian é repleto de situações que rompem com as expectativas padrões, em 

termos morais e políticos. Porém, o que tentei demonstrar é que só somos afetados por essa 

temática por meio de escolhas estilísticas que o cineasta faz, no sentido que propõe Bordwell, 

“A originalidade aparece quando um diretor criativamente ajusta um novo meio a um fim já 

conhecido ou inventa novos objetivos que remanejem os meios já conhecidos”253. E nesse 

sentido, chama a atenção para como Reichenbach modula nossa experiência, subvertendo 

padrões, em favor de uma visão pessoal e capaz de construir uma história. 

                                                           
253 BORDWELL, David. Op. Cit., p. 71. 
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Não tenho dúvidas que muitas questões não contempladas nesta pesquisa podem surgir 

para quem for assistir Lilian M, mas torna-se quase impossível não enxergar em Lilian uma 

personagem marginal, forte e livre. Sua liberdade, na verdade, é construída ao longo do filme. 

O modo como suas experiências são moduladas, ainda que atravessadas por homens que 

representam um discurso autoritário e violento, levam a uma jornada de conhecimento para o 

espectador e da própria personagem. Por isso, talvez Lilian só tenha encontrado sua liberdade 

quando foge pela segunda vez da família, já ao final do filme, justamente quando se encerra 

também o seu "relatório confidencial". 
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