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Resumo 

 

O presente artigo explora a construção imagética-sonora do filme "La Terra Trema" 

(1948), de Luchino Visconti, tendo como parâmetros metodológicos primordiais a análise 

fílmica e a relação com a obra literária que o motiva, "I Malavoglia", célebre texto 

literário italiano de Giovanni Verga. Através de opções estéticas do realizador, como o 

intensivo uso da voz over, pode-se pensar numa relação que possui pontos de contato e 

diferenças com a obra literária, como o recurso do discurso indireto livre, a relação entre 

modernidade e tradição nos costumes e estruturas sociais, a abordagem do trabalho e da 

Igreja e religiosidade.  
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É sabido o quanto a Igreja Católica serviu como elemento contraproducente para 

a instituição do estado-nação moderno italiano. Algo que pode ser pensado, em sentido 

mais amplo, quando se imagina que se tratava de fortes resíduos ideológicos de uma visão 

de mundo crescentemente secundarizada. E, essa nova visão de mundo observava de 

forma bem mais objetiva a questão territorial da nação, algo demasiado poroso na 

perspectiva anterior como descrito por Anderson (1983). Portanto, tais manifestações  

somente vieram a luz a partir de um consenso mínimo de “comunidade imaginada” 

(Anderson, 1983), ou senso de pertencimento nacional, construído a partir de elementos 

como o nascimento da imprensa, a quebra do monopólio da língua sagrada latina e o 

surgimento das línguas nacionais, provocando uma difusão do conhecimento para setores 

mais amplos que o eclesiástico. E, em sentido mais restrito, italiano, porém sem perder a 

conexão com o contexto histórico internacional, pela leitura efetivada por Antonio 

Gramsci, que não se escusa em asseverar que a debilidade desse senso de pertencimento 

nacional encontrava-se associado a uma cultura bastante conservadora, clássico-

humanista, que voltava as costas para o elemento popular, preferindo um diálogo 

                                                 
1 Texto submetido ao GP de Cinema, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40 Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
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cosmopolita com tendências internacionais mas as abstraindo do, a seu ver,  necessário 

diálogo com a realidade histórica concreta do país. Por conta de tudo isso, ele chega a 

afirmar, a determinado trecho, que faltava na  Itália “qualquer direção cultural além da 

católica...” (Cadernos do Cárcere 15, 2001, p. 1813 apud Reis, 2009: 219). Ou seja, 

mesmo secundarizada no plano político e restrita no plano territorial ao Vaticano, sendo, 

não por acaso, o último bastião de resistência à unificação do país, continuará como 

referência fundamental em todas as instâncias político-sociais e culturais da vida italiana. 

Evidentemente que esse forte imaginário cristão perpassará, de forma 

diferenciada, os três realizadores seminais do Neorrealismo (Visconti, De Sica, 

Rossellini). Rossellini talvez seja o que mais formula referências ao universo cristão nos 

dois planos, tanto no discurso dos personagens quanto na iconografia dos próprios filmes, 

De Sica se mantém mais restrito a representação de tais elementos no “mundo da vida” e 

Visconti, o marxista dentre os três, será o mais arredio a ambas as representações.  

Com La Terra Trema (1948), Visconti pretendia iniciar uma trilogia sobre a vida 

das classes populares sicilianas, porém a recepção não muito favorável desse filme junto 

ao público talvez tenha sido um fator decisivo para a não continuidade do projeto2 – dentre 

os fatores que foram citados como motivo para o fracasso junto ao público quando de seu 

lançamento existe desde a sua extensa metragem até o fato de ser falado em siciliano e 

legendado em italiano.  

Já em seus créditos iniciais, o filme parece unir em suas cartelas explicativas uma 

mescla de indicações que dizem respeito tanto a certa “legitimidade realista” presente 

desde as primeiras manifestações cinematográficas realistas ainda sob o regime de 

Mussolini3, ao afirmar que todos os trabalhadores filmados viviam de fato na região, 

como igualmente uma dimensão marcadamente política, ausente em semelhantes 

incursões prévias. Ao final da cartela se lê: “A língua italiana não é na Sicília a língua do 

povo.” Nessa sentença se encontra condensada uma questão importante, devidamente 

ressaltada por Gramsci, de um processo de verticalização cultural que foi incapaz de criar 

uma verdadeira dinâmica comunicativa entre a elite e as classes populares incapaz, 

                                                 
2 Curiosamente algo similar havia acontecido com o próprio projeto literário de Verga, cujo I Malavoglia 

seria o primeiro de uma série de cinco romances, dos quais apenas dois e o primeiro capítulo de um terceiro 

seriam finalizados. Cf.Verga (2010;7, nota 1). Ao contrário de Verga, no entanto, Visconti pretendia ter 

como protagonistas de todas as três obras, membros da classe trabalhadora, sendo os mineiros e os 

agricultores o foco do segundo e terceiro filme respectivamente como comenta Sitney (2013:57). 
3 Penso aqui nas cartelas iniciais de filmes como La Nave Bianca (1941), de Rossellini e Francesco de 

Robertis ou Uomini sul Fondo, dirigido pelo último no mesmo ano, que, ainda mais que aqui, ressaltam 

elementos da produção e opções estéticas que valorizem o realismo. 
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portanto, de suscitar um projeto de nação bem sucedido já que por demais excludente, da 

região sul do país.  

O que isso significa, em última instância, é um comentário sobre o fracasso 

relativo de um processo de unificação de fato, por conta da incapacidade de numerosas 

partes da população se encontrarem identificadas com um sentimento de pertença e 

inclusão no âmbito nacional, ao ponto de sequer fazerem uso da língua nacional, mesmo 

na vida pública. Gramsci (2001: 46) efetua uma comparação irônica com a Antiguidade:  

Não se aprendia o latim e o grego para fala-los, para trabalhar como garçom, 

intérprete ou correspondente comercial. Aprendia-se para conhecer 

diretamente a civilização dos dois povos, pressuposto necessário da civilização 

moderna, isto é, para ser e conhecer conscientemente a si mesmo. 
O fato de Visconti tocar na “questão meridional”, como ficou conhecida nos escritos 

gramscianos já a partir desses comentários iniciais, assim como explicitamente fazer 

menção ao autor, aparentemente não deixaria dúvidas quanto a importância do mesmo ao 

projeto:  

Senti uma necessidade urgente de descobrir quais eram as bases históricas, 

econômicas e sociais, sobre as quais havia se erigido o drama meridional e foi, 

sobretudo, com a leitura esclarecedora de Gramsci que me foi permitido um 

acesso à verdade que ainda aguarda ser decisivamente enfrentada e resolvida. 

(Visconti, Vie Nuova, n.42, 22/10/1960 apud Miccichè, 2006: 82) 

Porém, o oposto parece mais próximo da verdade. O fato de habitualmente se referirem a 

essa entrevista efetivada 13 anos após a produção do filme, assim como da obra de 

Gramsci no momento ainda se encontrar virtualmente não publicada, quando se sabe de 

outros “equívocos”4 do realizador, pode levar a que tal consideração possa soar 

anacrônica ou mesmo mistificadora – e um grande número de pesquisadores, sobretudo 

estrangeiros, partiu do mesmo artigo para justificar sua aproximação com Gramsci, 

aproximação essa também negada – e de forma mais categórica-  por Micciché (2006:85), 

pelo motivo aludido.  

O que se defende aqui, portanto, não é que Visconti e seu filme tenham sido 

influenciados pela leitura de Gramsci do nacional-popular ou da questão meridional, mas 

antes que tais questões já eram motivo de preocupação, formulados ou não dessa forma 

como é o caso do conceito de “nacional-popular”, antes mesmo de Gramsci ter se detido 

                                                 
4 O cineasta afirma  em entrevista reproduzida no documentário Luchino Visconti (2002), de David Low, 

que a produção efetivada durante o fascismo se resumia a “comédias eróticas”, gênero que somente ganhará 

destaque na cinematografia italiana duas décadas após. De toda forma, a bem de um improvável benefício 

da dúvida, tendo seu livre trânsito entre intelectuais de esquerda não seria completamente impossível que 

ele tenha tido acesso ao material do autor antes mesmo de sua publicação, sendo que seu arquivo pessoal 

hoje é parte do Instituto Gramsci. Para o artigo completo de Visconti, tal como reproduzido em livro de 

1977 cf. http://www.luchinovisconti.net/visconti_al/visconti_verga_gramsci.htm 

 

http://www.luchinovisconti.net/visconti_al/visconti_verga_gramsci.htm
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com maior rigor sobre elas, portanto acredito ser válido o cotejamento ocasional com a 

obra do autor sardo. 

Em seu prólogo, além das referidas cartelas, La Terra Trema conta com uma 

narração over (a cargo do próprio Visconti e de seu habitual colaborador no roteiro 

Antonio Pietrangeli) de viés algo sociológico que, inclusive, mescla-se aos diálogos 

iniciais na casa da família. As primeiras referências cristãs são da tradicional igreja e das 

populares representações do Sagrado Coração de Jesus, bastante comuns nas residências, 

sobretudo populares, italianas (assim como no Brasil, mais presentes em regiões menos 

industrializadas-secularizadas) nas dimensões pública e privada.  

Ao secundarizar a dimensão religiosa na representação da comunidade pesqueira, 

Visconti prioriza as relações de trabalho, buscando uma elaboração sério-dramática do 

que habitualmente havia sido retratado pela cultura sob o viés pitoresco-folclórico ou 

humorístico. É o trabalho que, de fato, une praticamente todas as imagens do filme, desde 

as suas primeiras, em que o habitual tema musical que acompanhava os créditos então é 

substituído por uma orquestra de sonoridades cotidianas articuladas a partir do início da 

jornada de trabalho dos pescadores até as últimas, da família Valastro de volta ao mar. 

Mesmo em segundo plano, essa proximidade com o imaginário cristão, no entanto, é 

percebida em alguns momentos fortemente. Quando ‘Ntoni sai de barco para o primeiro 

dia de pesca em que não mais irá ter que se render ao sistema viciado, em que o produto 

do pescado é desvalorizado pelos atravessadores, tornando-se ele próprio o seu patrão, 

após ter hipotecado a casa da família, e retorna com dois barcos carregados de peixe, faz-

se instrumento de algo próximo da parábola, porém a despindo de seu conteúdo 

necessariamente moral-religioso. Tal como na articulação sugerida por Gramsci, se ir 

além do caráter folclórico não significa a sua completa eliminação, mas sua integração 

em algo que aponte para a superação do horizonte místico. Do milagre da multiplicação 

dos peixes ao fato da embarcação se chamar Providência, há várias referências cristãs que 

não poderão ser trabalhadas aqui por motivos de espaço.  

Embora Visconti tenha afirmado que os pescadores que filmou não se 

diferenciavam tanto assim daqueles descritos por Verga, em seu filme há um 

arrefecimento marcante do peso da tradição patriarcal tal como descrita pelo autor 

siciliano. Segundo a lógica hierárquica disposta por Verga a ordem de poder passa de avô 

para pai, depois a mulher desse e somente então vinham os netos “por ordem de 

nascimento”. E essa valia para mesmo depois do homem já ter casado, como afirma na 
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descrição sobre o pai de ‘Ntoni “assim alto e corpulento como era, cumpria à risca a tarefa 

ordenada, e não teria assoado o nariz sem que o pai lhe tivesse dito ‘assoe’ o nariz’, tanto 

que se casara com Longa quando lhe disseram ‘case-se com ela.’ “(Verga, 2010: 14) E 

ainda que o neto seja menos conhecido apenas por seu nome que como “o ‘Ntoni do 

patrão ‘Ntoni”, ou seja, como vinculado ao avô, numa configuração em que  a figura mais 

jovem é associada por seu pertencimento a um membro da família de geração anterior, 

geralmente pai ou mãe, bastante comum igualmente no nordeste brasileiro. Nada mais 

distante do universo retratado no filme, em que a figura do avô é observada como 

marginal e motivo de desconsideração por acreditarem, sobretudo ‘Ntoni, que expressa 

uma compreensão de mundo limitada e pouco aberta à mudança. Ele se contrapõe ao que 

o velho afirma sem muita expectativa de convencimento (“Há 70 anos penso do mesmo 

jeito e deu tudo certo”)  como portador de ideias arcaicas (“Coitado! Pensa como um 

velho”). A própria caracterização do avô está longe da exuberância física de alguém que 

além de ainda ser o patrão dá “pescoçadas” no neto descrita no romance e muito mais 

próxima da decrepitude física, mal conseguindo manter-se acordado e não mais tendo 

condições de pescar. Não existe igualmente o controle rígido da família sobre decisões 

pessoais. Ao invés de alguém afirmar com quem ‘Ntoni casará, esse afirma que já possui 

um interesse e indaga do irmão se lhe ocorre o mesmo. E isso se dá antes mesmo que a 

família seja vista como “rica”, após a hipoteca da casa, quando o pretendente de  Mara, 

irmã de ‘Ntoni, afirma que agora ela poderá casar com quem quiser. A figura paterna, por 

sua vez, é estrategicamente eliminada, enquanto no romance desaparece na trágica 

viagem de transporte de uma carga da qual apenas é encontrado o Providência e o grau 

de autonomia com que ‘Ntoni decide por hipotecar a casa o transforma, de fato, na 

liderança familiar.  

Tal processo de depuração do conteúdo literário já se inicia pelo nome da família, 

que dos Malavoglia que dá título ao romance, carregado de negatividade pois “significa 

literalmente [a]usência de qualquer participação ativa, que se traduz num comportamento 

preguiçoso” (Verga, 2010: 13, nota 1) passam a Valastro. De toda forma, observa-se que 

o próprio Verga já sinalizara para atenuações nesse rígido sistema hierárquico familiar, 

dando indicações cruzadas em relação ao anteriormente exposto, como quando ‘Ntoni 

afirma seu desejo de casar com uma mulher de Aci Trezza e o avô reage:  

Há de casar? (...) E eu quem sou? E sua mãe não conta para nada? 

Quando seu pai escolheu uma mulher, e é esta que você está 

vendo aí, veio primeiro falar comigo. A sua avó era viva então, e 
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veio me falar sobre o assunto na horta, debaixo da figueira. Agora 

não se usa mais isso, e os velhos não servem para nada. 

Antigamente era costume dizer “escute os velhos e siga os seus 

conselhos.” (...) (Verga, 2010: 115, grifos meus) 

Mesmo que questões como dinheiro e hierarquia nem de longe estejam ausentes da obra 

de Verga, cujo painel a ser elaborado nos cinco romances, pretendia justamente reforçar 

as ambições humanas a partir de setores sociais diversos, partindo da luta pela mera 

sobrevivência em os I Malavoglia até situações envolvendo classes sociais ascendentes a 

serem desenvolvidas nos romances que se seguiriam, o que de fato o diferencia 

substancialmente da obra cinematográfica, é seu caráter de naturalização da sua crônica 

do cotidiano, donde todas as tensões parecem submergir, em última instância, diante de 

uma configuração coral5 típica das comunidades tradicionais. O filme, pelo contrário, 

como inclusive já havia sido observado por Micciché transforma o que era essa narrativa 

coral em algo como “uma espécie de saga familiar” (2002: 17), quase mesmo, diria eu, 

pequeno burguesa, demonstrado na forma como ‘Ntoni praticamente abdica de todos que 

não seja a sua própria família para ter um breve sonho de independência financeira. A 

opção pelo recorte familiar acentua o potencial dramático da narrativa, assim como de 

um processo de identificação mais fácil de ser digerido por um possível espectador médio. 

Ao mesmo tempo não poderia ser ela observada como uma “falha” de uma intuição ainda 

demasiado presa a sua própria individualidade, o que acabará por repercutir em sua 

posterior desgraça quando de uma pesca futura em que perderão praticamente tudo o que 

haviam investido em termos de equipamento e selará uma situação pior a que ‘Ntoni se 

encontrava assujeitado ao início? Visconti empresta ao drama uma carga de 

intencioinalidade/causalidade muito mais pronunciada que a obra literária. Aqui se 

acompanha a intenção frustrada de um personagem de ascender socialmente, assim como 

sua família e o fruto da esperança/frustração se encontra diretamente associada a sua 

profissão de pescador, enquanto na obra de Verga se tem a impressão de ser um, dentre 

tantos exemplos que o ciclo de livros que pretendia escrever, representação do desejo 

“universal” de melhorar de vida, independente da classe social pertencente e 

transportando um carregamento de sementes. Comparando os momentos de maior 

                                                 
5 Mesmo sendo Visconti o de longe mais influenciado por Verga dentre os realizadores que iniciavam a 

buscar um novo realismo nos últimos anos do fascismo, curiosamente a característica da coralità 

(coralidade) se encontrará bem mais presente nas obras de Roberto Rossellini que propriamente em sua 

obra de estreia, Ossessione/Obsessão (1943), considerado, de forma discutível,  como marco antecipador 

do Neorrealismo ou aqui. Sobre os diversos projetos realistas em disputa no momento que antecede ao pós-

guerra cf., dentre outros, Vasconcelos (2016) e, numa apreciação bastante convergente com a minha sobre 

o tópico em questão Di Nolfo (2002). Sobre a concepção de coralidade cf. Vasconcelos (2011). 
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provação vivenciados pelas famílias retratadas, no livro elas se encontram associadas 

sobretudo a eventos naturais – o cataclisma que avaria o Providência, o cólera que ceifa 

personagens como Maruzza, mãe de ‘Ntoni -  enquanto no filme, mesmo quando tais 

cataclismos da natureza possuem peso – o Providência arruinado – é justamente nas 

relações sociais que se encontrará a motivação fundamental para a derrota (revanche dos 

atravessadores e mesmo dos pescadores que não haviam compartilhado do sistema 

iniciado com os Valastro). E Visconti faz questão de extrair dessas relações sociais o 

excessivo peso pessoal associado a características como a avareza e a ganância, excluindo 

um personagem importante do romance que as encarna, tio Crocifisso. Numa única cena 

se observa um dos empresários na intimidade – única cena em que o filme se descola de 

algum Valastro como lembra Sitney (2013: 63)- mas dele não se terá mais notícia. O que 

importa à narrativa é apresenta-lo no momento de tensão em que será negociada a soltura 

dos que se rebelaram contra os atravessadores mais que personaliza-lo como um vilão 

contra o qual o protagonista se oporá como seria de praxe numa narrativa hollywoodiana 

contemporânea. Do mesmo modo, não tira nenhum partido, em termos de tensão e 

grafismo, da situação de sufoco que passam no mar, motivo para que Verga se detenha 

por longas páginas e nada mais distante do espírito do filme que o tema escolhido pelo 

cartaz, que sugere fortemente a exploração gráfica das narrativas que envolvem situações 

limítrofes no mar (Figura 1). No filme, fica-se com o final do episódio em questão, ou 

seja, o Providência chegando avariado, rebocado por outro barco. E abdica-se de 

apresentar um segundo episódio de tensão no mar, que quase provoca a morte do avô. 

 

Figura 1 
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De uma modo geral, se a “tragédia dos humildes” é um termo que pode ser 

aplicado a I Malavoglia (e de fato o foi por D.H.Lawrence como aponta Cândido (1972))  

como a produção neorrealista, deve-se com certeza observar que o filme de Visconti lima 

os exageros referidos por Lawrence, não incluindo o assassinato praticado por ‘Ntoni, 

nem a morte da mãe pelo cólera ou ainda a morte do avô – que aqui é observado apenas 

sendo levado ao hospital – e a partida de Lia sem avisar a ninguém. Aqui quem parte é o 

irmão de ‘Ntoni, que no livro é o único a constituir uma razoável estabilidade em termos 

financeiros e econômicos recuperando a sempre sonhada (principalmente pelo avô) casa 

da Nespereira, referência obrigatória aos tempos de maior bonança econômica e 

agregação familiar. O saldo final é que no livro acontece mais tragédias à família, mas 

existe uma exceção que assinala uma recuperação, enquanto no filme ocorre menos 

tragédias, mas nada como uma recuperação que ao menos se equivalha ao momento 

anterior – do irmão de ‘Ntoni que se engaja à Máfia não se tem mais notícia.  

Tal como na produção soviética, notável exemplo que lhe antecede de um cinema 

com “preocupações sociais”, o personagem de ‘Ntoni parece ter sido fortemente motivado 

por algo similar a uma “tomada de consciência”, recurso quase onipresente na produção 

do cinema “materialista histórico”6. Porém, ao contrário desse, para além da grande 

distinção formal e de construção de sentido no que diz respeito particularmente a questão 

visual7, tampouco fica enquadrado em sua trama esse processo de “conscientização”. E o 

mesmo se dá de forma pouco elaborada, intuitiva, já que restrita aos interesses de sua 

família como visto, como se fosse um mero lampejo de consciência. 

Não é à toa que identifiquei tal postura como próximo de “pequeno burguesa”; 

mesmo tendo o cuidado de se referir ao fato de ‘Ntoni ter tido uma experiência fora da 

comunidade antes do início da narrativa, tal como no livro, ainda assim sua atitude soa 

                                                 
6 Bordwell (2008: 234-273) detalha as características peculiares de um modo narrativo e estilo visual 

próprio desenvolvido pela vanguarda soviética 
7 De forma engenhosa Bazin  (1991: 68, 2014: 97) afirma, por exemplo, que “ [a]s montagens de Kulechov, 

a de Eisenstein (...)  não mostravam o acontecimento: aludiam a ele. Eles tiravam, sem dúvida, pelo menos 

a maioria de seus elementos da realidade que queriam descrever, mas a significação final do filme residia 

muito mais na organização dos elementos que no conteúdo objetivo deles.”  Bordwell (2008: 238), 

referindo-se a mesma passagem destaca, portanto, a insistência de uma poética que se constrói em uma 

narração que chama sempre atenção sobre si própria, ao contrário da vertente mimética-realista, por mais 

que aqui a constante presença do narrador over nos torne mais conscientes do processo narrativo que o 

habitual em uma produção média hollywoodiana do período, ou mesmo de uma produção neorrealista, mas 

nem de longe de forma tão incisiva no plano formal da imagem quanto no caso soviético. E, de forma mais 

direcionada para La Terra Trema, Bazin (1991: 259) considera: “A frota de barcos que saem do porto pode 

ser de uma beleza estonteante: e, no entanto, ela é apenas a frota do vilarejo, e não, como em O 

[E]ncouraçado Potemkin, o entusiasmo e a adesão da população de Odessa (...)” (grifos do autor). 
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pouco convincente em termos dos laços comunais em uma pequena vila de pescadores8. 

Enquanto em Verga, a única saída que encontra é se pondo do lado de fora das relações 

de trabalho instituídas, abandonando a cidade, ou se tornando um pária, andando com os 

bêbados e socialmente desqualificados, Visconti faz com que ele pense uma alternativa 

interna ao sistema. 

Mesmo que o tratamento dado por Visconti ao romance de Verga tenha, sem 

dúvida alguma, ressaltado aspectos mais próximos de um pensamento vinculado às 

correntes do materialismo histórico, no que diz respeito a dimensão da opressão, por outro 

lado certo paternalismo talvez o aproxime da obra literária. E esse paternalismo fica mais 

patente na figura de intervenção mais explícita do narrador, que é a narração over.  Seria 

igualmente interessante observar o nível de relação dos comentários de tal narração com 

os perfis intelectuais sugeridos por Gramsci9. 

Embora a maior parte das intervenções do narrador over se dê em momentos em 

que não ocorre diálogos entre os personagens, umas poucas vezes ocorre sobreposição 

dessa voz com os diálogos dos personagens, como na cena da primeira pescaria que 

‘Ntoni efetua de forma autônoma. Aqui o diálogo entre os personagens continua a ser 

ouvido, mas sua trivialidade é sobreposta pelo comentário do narrador over que efetiva 

afirmações mais genéricas. Sobre essas intervenções várias camadas de significação 

podem ser pensadas: a crença na insuficiência de uma história autoexplicativa por parte 

do enunciador10; direcionamento “paradidático” de uma leitura sociologizante, dispondo 

em segundo plano as situações “concretas” tal como vivenciadas pelas personagens para 

comentários que mesmo quando se restringem igualmente a situação específica dos 

pescadores tendem a serem emoldurados por uma dimensão que transcende e/ou 

complementa o ato observado na imagem. Por exemplo, na primeira inserção dessa 

narração over se escuta:  

                                                 
8 Ao menos em termos do universo proposto por Visconti, que lima  quase qualquer referência mais direta 

ao mundo histórico, mais particularmente ao conturbado momento político italiano vivenciado quando de 

sua produção. E embora o filme inicialmente fosse um projeto de curta documental a ser bancado pelo 

Partido Comunista, a palavra comunista é pronunciada uma única vez no filme e – sintomaticamente – pelo 

narrador, não por qualquer personagem. Da mesma forma,  inexiste qualquer referência “a existência das 

organizações de vanguarda e político-sindicais italianas” como posto por Viazzi (apud Micciché, 2006: 97) 
9 Paternalismo esse igualmente presente no ciclo inicial de filmes do Cinema Novo, conscientemente 

elaborados dentro de uma matriz nacional-popular de influência gramsciana em maior ou menor medida, 

que foi motivo da ressaltada polêmica despertada por Bernardet (2007) em seu célebre ensaio. Bazin (1991: 

263) pensa, pelo contrário, que o realizador não é paternalista em sua abordagem. 
10 Essa talvez fosse a intenção inicial da inclusão da voz over,já que o filme foi lançado originalmente sem 

legendas como afirmado por Sitney (2013). 
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Como sempre, os primeiros a iniciar o dia em Trezza são os 

mercadores de peixe que vão para o mar quando o sol ainda nem 

nasceu. Porque, como toda noite, os barcos vão para o mar e 

retornam ao amanhecer com a parca pescaria. Quando há peixe é 

possível sobreviver em Trezza. De avô para pai e de pai para filho, 

sempre foi assim. 

Se as primeiras sentenças do comentário coincidem amplamente com o que é observado 

no plano da imagem, as segundas, mesmo longe de expressarem uma carga semântica tão 

abstrata e universalista ao ponto de serem facilmente resumidos numa grade discursiva 

plenamente orientada  como Bazin se referia em relação às produções soviéticas, 

elaborada pela construção das próprias imagens, possuem um direcionamento que em 

muito transcende o observado no plano visual, vinculando a sobrevivência à pesca e 

ressaltando a pouca mobilidade social dos grupos regidos por valores tradicionais. E, 

desse modo, tornando a imagem observada não apenas representativa de sua unicidade 

espaço-temporal, tão louvada na epistemologia baziniana, mas igualmente como 

repetição que remete a várias gerações, diminuindo-lhe certamente a sua potência de 

unicidade, transformada agora, em grande parte, em exemplo de um modo de vida 

duradouro e, ao menos no filme, ainda menos atravessado por uma infra-estrutura mais 

tipicamente capitalista; mesmo que o foco do romance se encontre no universo 

extremamente provinciano dos habitantes do local, há referência, a determinado 

momento, à mesma: “Nesse instante, ouviu-se o apito da locomotiva e os vagões 

desembocaram de supetão na encosta do morro, vindos do buraco que tinham feito ali, 

fumegando e estrondeando como se tivesse o diabo no corpo. -Aí está – concluiu o patrão 

Fortunato: a ferrovia de um lado e os vapores do outro. Em Trezza já não se pode mais 

viver, palavra de honra! ” (Verga, 2010: 101) Mesmo que Visconti tenha deslocado sua 

narrativa para o momento da produção do filme, mais de meio século após o período 

retratado por Verga, seja por motivos de sua irrelevância no romance, seja por conta de 

buscar uma visão mais pitoresca da comunidade de pescadores, ou ainda de evidenciar de 

forma mais contundente a “questão meridional” por um viés próximo do gramsciano, o 

filme não apenas não efetiva qualquer menção mais saliente  ao contraste entre símbolos 

da modernidade e o provincianismo local como dá poucos indicativos do período em que 

de fato se desdobra sua narrativa. Um dos poucos símbolos senão de modernidade 

exatamente, mas de contemporaneidade ao menos, encontra-se na figura do americano 

que distribui cigarros Lucky Strike entre os nativos para cooptá-los junto ao crime 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

organizado, preferindo a narrativa se esquivar de apresentar essa forma de exploração 

dentro do próprio âmbito meridional ou nas relações Norte-Sul. 

E talvez a única referência mais direta ao passado recente italiano, cujo presente 

se observa como evidente linha de continuidade, encontra-se nos dizeres da parede da 

associação de pescadores ao qual um humilhado ‘Notni retorna ao final com os irmãos 

mais jovens (Figura 2). 

 

Figura 2 

Neles lê-se “Decisivamente para o povo – Mussolini” o que só aumenta a ironia, pois se 

trata do momento mais difícil para a personagem.  

De semelhante maneira, as personagens no filme se encontram muito mais 

fortemente vinculadas ao peso que representa a tradição do ofício passado entre gerações. 

Enquanto no livro, nenhum dos personagens finda o romance como pescador 

praticamente – a única exceção é o irmão de ‘Ntoni – por motivações diversas, no filme 

não apenas permanecem como pescadores, como a novíssima geração da família, ainda 

adolescente, passa a fazer parte da mesma atividade, sendo essa, inclusive, a imagem que 

encerra o filme.  

Em muitos casos, a narração over sintetiza o que seria o pensamento de um grupo 

e até mesmo antecipa situações de conflito, tal e qual as cartelas muitas vezes o faziam 

na produção muda:  

Os mercadores conspiravam para baixar os preços. Ninguém 

conseguia uma lira a mais. Os preços eram fixos. “Aprendemos a 

conviver com a injustiça” diziam os velhos. Tudo recai nos 

ombros dos pobres. Mas desta vez os jovens estavam de olhos 

abertos, decididos a não serem enganados. 
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Assim agindo, também mimetiza uma postura ocasional do narrador literário, 

como quando antecipa a morte da mãe de ‘Ntoni: “Mas não fazia ideia de que também 

devia partir quando menos se esperava, para uma viagem em que o repouso é eterno, 

debaixo daquele mármore gasto da igreja. ” (Verga, 2010: 203-4) 

Noutros casos existe uma apropriação do discurso falado pelas personagens que 

pode ser repetido em termos de ênfase, complementação ou mesmo ironia. Enquanto 

complementação tome-se o exemplo, logo ao início em que Lucia, irmã de ‘Ntoni, finaliza 

a sequência que apresenta a residência dos Valastro afirmando que “o mar é amargo.” 

Após cerca de um minuto e meio de imagens que apresentam o intenso burburinho que 

circunda os barcos de pesca, assim como algumas palavras trocadas, o narrador retoma a 

frase de Lucia, mas complementando-a :  

...e o trabalho também, já que o lucro é dos mercadores. É preciso 

pagar os homens, remendar as redes e fazer a manutenção dos 

barcos. Todas as despesas recaem nos ombros dos pescadores, 

enquanto os atacadistas enriquecem sem fazer força, comprando 

por nada o peixe pescado com tanto suor. 

Ou seja, desloca-se o fatalismo atemporal do discurso da personagem para uma moldura 

social específica. A frase de Lucia é pronunciada diante de uma imagem em que todos 

posaram, em trajes elegantes, para uma foto de família, foto essa que ressurgirá em outros 

momentos da narrativa em diálogo com os altos e baixos vivenciados pelos Valastro, e 

que aqui ressalta o enorme abismo que separa a idealização representada pela produção 

de uma foto em um estúdio de Catânia e os farrapos que vestem no dia-a-dia seja em casa 

ou no trabalho, como na primeira imagem que surge após a fotografia. Assim como seu 

prazer com adereços, o enlevo de Lucia com a foto, apresenta uma personagem que, ao 

longo da narrativa, demonstrará a necessidade de um aspecto de evasão mundana ainda 

não prontamente satisfeito pelos meios de comunicação de massa – não existe nenhuma 

menção aos mesmos ao longo do filme, algo provavelmente associado igualmente a 

inexistência de energia elétrica, ao menos nas habitações dos pescadores, mas que se 

estende igualmente ao jornal impresso, citado por vezes no romance; trata-se sobretudo 

de mais uma opção a se somar a peculiar fabulação materialista viscontiana que para se 

sustentar mais eficientemente deve subtrair elementos da maior complexidade de vínculos 

sociais do mundo histórico em questão. 

 O ‘Ntoni do livro, tal qual o do filme, vive seu momento de revolta  contra a vida 

que leva – algo mais destacado ao final da narrativa que ao início dessa, como em 

Visconti. Porém, suas aspirações são, de longe, mais abstratas e fantasiosas, de fazer 
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“fortuna” fora do ambiente opressor do trabalho pesado de Aci Trezza. A maior 

motivação para sua ira é a imagem rediviva de dois marinheiros que vira flertando e 

gastando dinheiro sem preocupação, “e tinham lenços de seda em cada bolso do casaco.”11 

(Verga, 2010: 194)  

Por sua vez o romance apresenta alguns raros momentos em que fica patente uma 

maior elaboração de ‘Ntoni sobre as injustiças sociais, aproximando-o do personagem do 

filme, como quando, revertendo o que é habitual, aplica um sermão em seu avô:  

Veja a que está reduzido, que parece um arco de violino, e faz sempre a  mesma 

coisa até a velhice. E o que lhe sobrou disso tudo? Vocês não conhecem o 

mundo e são como filhotes de gato recém-nascidos. E o peixe que pescam, são 

vocês que o comem? Sabe para quem trabalham, de segunda a sábado, tendo 

ficado reduzido a isso, que nem no hospital aceitariam? Para aqueles que não 

fazem nada e que tem dinheiro aos montes, é que vocês trabalham! (Verga, 

2010: 241) 

Foi muito provavelmente a partir dessa passagem e do comentário de um 

personagem do romance sobre ele (“Enxerga as coisas por atacado, meio 

atabalhoadamente, mas a essência está ali; não é culpa dele se não sabe se expressar 

melhor”) (Verga, 2010: 234, grifos meus) que Visconti lapidou a personagem de sua obra. 

E Visconti se apropria das mesmas dentro do seu marco materialista. Assim, por exemplo, 

desloca-se a falta de articulação no discurso de ‘Ntoni para a falta de articulação na 

instituição de uma prática social no trabalho que se contraponha de forma efetiva ao 

sistema demasiado opressor vigente. 

Outra grande ausente da narrativa cinematográfica é a Igreja. Se a edificação é o 

prédio que, de longe, mais se destaca no casario da vila de Aci Trezza, poder-se-ia 

imaginar sua marginalidade quase completa na narrativa como exclusivamente associada 

a perspectiva marxista de seu realizador. Porém, curiosamente, o próprio livro de Verga, 

que se esmera em apresentar todo uma rica fauna de tipos folclóricos provincianos em 

suas páginas, faz menção bastante secundária à figura de um pároco, Don Gianmaria, 

observado como um tipo cabotino, sendo a dimensão institucional em muito suplantada 

pelas várias alusões à vivência popular da religiosidade. 

Para além das referências efetuadas pelo enunciador, através da voz over, ou 

discretas alusões no terreno da diegese a religiosidade, sobretudo representada em relação 

a sua concretude em termos de instituição, surge na figura do padre que apenas aparece 

                                                 
11 Sinal de status e distinção social, sobretudo quando observado a partir da perspectiva das personagens 

em questão, são ressaltados tanto no livro quanto no filme. No último, a tentativa mais ousada do Sr. 

Salvatore de seduzir Lucia, a irmã de ‘Ntoni, dá-se quando esse lhe oferece um lenço de seda e, tal como 

no livro, ela recusa. No livro, no entanto, observar-se-á que ela o aceitara posteriormente, simbolizando o 

momento de “perda da virtude” junto à comunidade e posterior prostituição.  
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em um momento de triunfo da elite e do status quo vigente, benzendo os novos barcos de 

pesca. O anticlericalismo do realizador, mesmo que por vias distintas, não se opõe ao de 

Verga, que observa de forma nada positivada o padre em seu romance. 

Em bem maior contraste com o romance, onde possui enorme peso, se situa uma 

terceira ausência, cuja inexistência de coralidade já referida, a suprime: a cultura do boato 

que permeia o livro do início ao final.  

 Um último comentário deve ser dirigido ao uso maciço da voz over ao longo do 

filme. Para além das questões formais e extratextuais que ela acena e que foram acima 

discutidas, sua disposição apresenta uma inequívoca relação de poder que nos deixaria 

suscitar sua elaboração em relação ao pensado por Gramsci como intelectual nacional-

popular. De fato não apenas tal voz compreende um nível de onisciência que a põe muito 

acima das personagens apresentadas, figurando em um patamar próximo do narrador do 

livro de Verga como, e aqui ao contrário de Verga12, ela se distingue dos personagens,  

pela ausência de coloquialidade e por seu distanciamento emocional do que narra, 

demarcando as diferenças do universo dos produtores do filme daqueles a quem retratam. 

Assim como ela se dá em italiano, enquanto os personagens falam em dialeto13. E, 

igualmente, é menos “contaminada” pela própria tentativa de reprodução dessa fala 

popular na narração, sendo que a utilização do discurso indireto livre poucas vezes ocorre 

sem alguma complementação do narrador, como visto, e de efeito similar ao do livro 

restam poucos como o comentário final. De todo modo, cumpre igualmente ressaltar que 

nem de longe a voz over foi a preocupação primordial de Visconti, até mesmo por conta 

dela existir originalmente como apoio a ausência de legendas que acompanhassem a fala 

siciliana como visto, enquanto o elemento que mais lhe equivale no plano literário, o 

discurso indireto livre de Verga. Para Cândido (1972: 102)   “o interesse maior de Verga 

                                                 
12 Arriscaria afirmar que em Verga talvez o descompasso entre a voz do narrador e a dos seus personagens 

não seja tão distante, já que todos parecem demasiado modelados segundo esse, soando por vezes um tanto 

artificioso a forma como os personagens se expressam e igualmente o excesso de provérbios, utilizados por 

todos, à guisa de espelharem a fala popular, que não chega a ser contemplada a não ser esporadicamente no 

romance. De toda forma, cumpre registrar que essa não é a percepção dominante. Sitney (2013: 60), por 

exemplo, afirma: “Ao escrever I Malavoglia Verga construiu um modo estilístico que iria acomodar o 

literário italiano aos ritmos, dicções, idiomas e mentalidade do Siciliano oral.” Talvez minha falta de 

percepção de tal elaboração, ou pior, minha percepção de um uso vulgar e folclorizado do que seria a 

expressão popular, dê-se por ter lido a tradução em português do romance. Descobri posteriormente que 

Cândido (1972: 100) também faz referência “a uma linguagem bastante artificial, que no entanto parecesse 

ao leitor culto a própria naturalidade.” 
13 Sitney sugere se tratar de uma estratégia consciente do realizador, para demarcar, de fato, as distinções 

sociais existentes entre os realizadores do filme e o universo retratado, mas tenho sérias dúvidas quanto a 

sua argumentação, que mais parece uma projeção do imaginário intelectual contemporâneo sobre o 

realizador. 
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talvez esteja na criação de uma voz narrativa que lhe permitiu instituir o mundo siciliano 

de dois romances.” Sendo esse o maior interesse da crítica literária ou do próprio autor 

quando da formulação de seu projeto, o mesmo não poderia ser dito do filme, em que a 

utilização da voz over raramente teve o mesmo protagonismo nas análises. 

Através do acompanhamento da narrativa, pode-se talvez deduzir que a postura 

de ‘Ntoni, assim como seu fracasso em romper com a ordem estabelecida se coadune, em 

alguma medida com o descrito por Gramsci a respeito das contradições entre campo e 

cidade nas sociedades de capitalismo ainda incipiente14. Gramsci (2011, 3:1)15 observa: 

Em países de capitalismo mais atrasado como a Rússia, a Itália, a 

França, a Espanha existe uma separação evidente entre a cidade e 

o campo, entre os operários e os camponeses. Na agricultura 

sobrevivem formas puramente feudais, e uma psicologia 

equivalente; as instituições politico-econômicas não são 

concebidas como categorias históricas (...). [S]ão concebidas, ao 

contrário, como categorias naturais, perpétuas, irredutíveis. (...) 

A mentalidade do camponês permaneceu como a do servo da 

gleba, que se revolta violentamente contra os “senhores” em 

determinadas ocasiões, mas é incapaz de se compreender como 

membro de uma coletividade (a nação para os proprietários, a 

classe para os operários) de efetivar uma ação sistemática e 

revolta permanente que altere as relações político-econômicas de 

convivência social.  

Se ‘Ntoni ultrapassou a mentalidade similar à camponesa “servo da gleba” referida por 

Gramsci, não consegue vislumbrar uma forma de articulação mais sistemática em 

contraposição às relações sociais estabelecidas. Embora ele comente, próximo ao final, 

com uma menina que demonstra simpatia para com ele, que havia agido pensando em 

todos, numa mudança que atingiria a todos, ao longo de todas as suas ações apenas se 

observa empreendedorismo envolvendo o grupo familiar, sendo que a única ação de 

empenho mais coletivo, é o momento de rebelião inicial, perfeitamente capaz de ser 

inserido nas “revoltas ocasionais e violentas contra seus senhores” descritas acima. E, ao 

final, nada que evoque o sucesso da empreitada ou ao menos o fracasso como sinalização 

de um sucesso futuro, como no caso dos filmes de vanguarda soviéticos ou mesmo outras 

                                                 
14 Situação que, inclusive, encontrar-se-ia em regiões do país de capitalismo mais avançado, os Estados 

Unidos como frisa Steve Jones (2006: 106). 
15 Mesmo sabendo da existência de uma tradução para o português a edição a qual tive acesso foi digital e 

em italiano com tradução minha, como todas as demais presentes, daí a utilização igualmente de um sistema 

diferenciado de identificação das passagens citadas, sendo 3 o tópico e 1 a página, já que como 

habitualmente em edições digitais, não existe  uma paginação sequencial.  
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produções neorrealistas, ocorre16. Nesse momento, curiosamente, não se observa nenhum 

comentário da voz over que transcenda não apenas a humilhação vivenciada por seu 

protagonista, de ter que voltar a pescar sob as mesmas condições de exploração, quanto 

do próprio fatalismo que havia posto em xeque diversas vezes. Suas últimas sentenças 

referendam, inclusive, mesmo que de forma obliquamente irônica, as palavras de Lucia, 

aos quais o narrador complementara, como visto acima: “Assim recomeçam os Valastro, 

de volta ao mar. Porque o mar é amargo, e é no mar que morre o pescador.” 
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