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Apresentação

 

 Grandes Filmes do Brasil é a coleção da Editora Instituto 
Conhecimento Liberta que apresenta obras fundamentais de 
nossa cultura audiovisual: filmes antigos, clássicos, 
modernos e contemporâneos.

 No Brasil, desde o final do século XIX são registrados sons 
e imagens em movimento, constituindo-se assim uma 
memória própria, registrada por meio das lentes e 
gravadores dos cinemas narrativo, documental, 
experimental, ensaístico, performático e atualidade. 
Entretanto, em razão da histórica dominação do mercado 
audiovisual brasileiro pelo produto estrangeiro, o filme 
nacional não encontra espaço para sua exibição e, assim, 
não chega a seu público, tornando-se um desterrado em sua 
própria terra.

 Para contribuir com a divulgação do passado e do 
presente de nossa expressão audiovisual, para lançar luz 
sobre os clássicos e dar mais visibilidade a filmes de exceção, 
a coleção Grandes Filmes Do Brasil destaca estilos 
cinematográficos e diferentes modos de produção de nosso 
cinema. A reunião plural de títulos célebres ao lado de obras 
recentes busca fugir do cânone tradicional dos velhos livros 
de história, apresentando uma tradição viva, que se refaz a 
cada novo grande filme e a cada interpretação original do 
passado.

 O primeiro volume da coleção Grandes Filmes Do Brasil 
se inicia com uma homenagem a Ruy Guerra, nosso maior 
cineasta vivo, que completou noventa anos em agosto de 
2021.

Boa leitura
Adilson Mendes
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1. E os miseráveis rondam o armazém de
um político local 

 Os fuzis (1964), de Ruy Guerra, é um marco do cinema 
brasileiro moderno. A imensa repercussão mundial do filme – 
prêmio especial do júri no Festival de Berlim – se deve ao 
impacto de seu enredo, à crueza de seus meios e à força da 
paisagem natural. A poesia lancinante do filme contribui 
bastante para a afirmação do cinema brasileiro ao início dos 
anos 1960 como um dos mais inventivos do mundo. Ruy 
Guerra faz parte do Cinema Novo, grupo de jovens 
realizadores interessados em transformar o cinema nacional 
(Nelson Pereira dos Santos, Ruy, Joaquim Pedro de Andrade, 
Walter Lima Jr., Zelito Viana, Luiz Carlos Barreto, Glauber 
Rocha e Leon Hirszman compõem foto icônica do 
movimento), enfatizando temáticas sociais e desenvolvendo 
pesquisas artísticas e estilos individuais. O Cinema Novo é 
sem dúvida o principal momento artístico da história de 
nosso cinema.

Os fuzis é a obra-prima de Ruy Guerra, 
cineasta nascido em Moçambique, 

formado na França, radicado no Brasil 
desde 1958. É imensa a contribuição de 

Guerra não somente ao cinema 
nacional, mas à própria cultura 

brasileira

 Autor de filmes célebres como “Os cafajestes” (1962), “Os 
deuses e os mortos” (1970), “A queda” (1976) - vencedor do 
prêmio Urso de Prata, em Berlim -, poeta, dramaturgo, 
romancista, cronista, diretor de grandes espetáculos da MPB, 
Ruy tem parcerias com Gilberto Gil, Chico Buarque, Edu Lobo, 
Sergio Ricardo, Milton Nascimento, Francis Hime, Carlos Lyra, 
Marco Valle. No teatro, dirigiu peças expressivas e escreveu 
Calabar, o elogio da traição (1973), com Chico Buarque.



 O enredo conta a história de um grupo de soldados, que 
chega em um vilarejo no interior da Bahia para conter grupos 
de miseráveis que rondam o armazém de um político local. 
Com sua superioridade técnica – Os fuzis – os soldados 
chegam para garantir a ordem e impedir o saque. A forma 
inspirada no western norte-americano, com tempos 
dilatados que anunciam o conflito, mescla-se com planos 
documentais de habitantes locais, que transitam entre os 
atores profissionais. O ficcional e o documental se 
embaralham evidenciando a fratura social que permite o 
convívio de temporalidades distintas, com as quais o 
espectador precisa lidar.

 O comentário a seguir procura evidenciar alguns dos 
aspectos artísticos e históricos do filme.

 Para realizar seu segundo longa-metragem no Brasil, 
Ruy Guerra contou com a robusta produção de Jarbas 
Barbosa, a fotografia do argentino Ricardo Aronovich e um 
excelente elenco saído das principais experiências do teatro 
moderno brasileiro: Nelson Xavier, Maria Gladys, Paulo Cesar 
Pereio, Hugo Carvana, Ivan Candido e Atila Iório.

 No lugar da superação dos males de uma formação 
histórica precária, as elites mais uma vez optam pela 
manutenção dos privilégios, servindo-se de seus soldados. O 
medo e o pânico das elites diante de um povo organizado, 
medo também chamado de “haitismo”, tem sua figuração 
mais acabada no cinema brasileiro em Os fuzis.

Concluído em setembro de 1964, Os 
fuzis incorpora como nenhum outro o 

contravapor que fecharia as 
perspectivas de transformação social 

no país. 

7



 Como escrever sobre Os fuzis cinco décadas após sua 
realização e concomitante transformação em 
acontecimento para o cinema mundial? Ao mesmo tempo, 
como não escrever sobre Os fuzis em um momento de 
regressão dos direitos sociais, reforço da modernização 
excludente em que os ricos expoliam ainda mais e repetem 
seu drama sanguinário diante do povo oprimido?

 Com muita força, o filme se recoloca novamente à 
medida em que põe em cena forças históricas do drama 
fundamental brasileiro da propriedade da terra e da 
manutenção dos lugares sociais intactos sob a ordem da 
hegemonia da violência.

 O registro realista busca um cenário concreto: luz, rocha, 
habitações, gentes, rostos fortemente delineados, 
vestimentas, movimento, gesticulação, rictus facial que 
concentra a subjugação secular. A reprodução fotográfica 
aderida à epiderme e à paisagem, fazendo de ambas a vida 
contingente, expressa a destruição social naturalizada.

 Ruy Guerra e Ricardo Aronovich, o fotógrafo, souberam 
colher a simplicidade dos gestos e a dignidade do não-ator, 
um tipo, aceitando assim suas particularidades do andar e do 
calar, justapondo a voz de atores profissionais às imagens de 
camponeses que dão depoimentos diretos para a câmera. A 
objetividade da câmera é tão grande que não perscruta os 
corpos, apenas os mostra em sua opacidade. Antes de ser o 
“povo nordestino”, aqueles figurantes são gente, parte da 
humanidade cuja miséria vista tão cruamente conduz a 
pensar na superação histórica desse estado de coisas.
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“Apenas a autenticidade da grande massa 
poderá trazer as mudanças desejadas, e que toda 
manifestação de um indivíduo isolado é apenas a 
obra inútil de um louco.”
“A relação existente entre ricos e pobres é o único 
elemento revolucionário do mundo; apenas a 
fome há de converter-se em deusa da liberdade.” 
(Carta de Büchner a Gutzkow citada por George 
Lukács [1937] 1970, p.74.)



 Apesar da paisagem adversa à vida, reforçada pelas 
imagens ásperas do lagarto e do urubu que estrebucha, a 
figura do boi guarda vitalidade e exuberância, merecendo 
planos cada vez mais aproximados, até que um longo e lento 
travelling destaca em plano aproximado a vegetação 
ressequida da caatinga (xique-xique, croatás e 
mandacarus), enquanto o pregador fala no castigo divino do 
dilúvio. 
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 Como filme de vanguarda, ele expõe seu mecanismo 
artístico, exigindo do espectador o posicionamento para 
além do mero envolvimento emocional com a trama. A 
especificidade de Os fuzis reside na objetividade descritiva, 
na linearidade expositiva atravessada de elipses e 
documentos, que faz contrastar a movimentação dos 
soldados com a fixidez dos que os cercam. Vejamos como se 
estrutura a obra a partir da descrição de suas primeiras 
sequências:

 Os fuzis começa sob o signo de um sol intenso e a 
imprecação do beato, que fala em grande castigo, danação, 
abandono, clamor e milagre via resignação e fé no boi santo. 
O sol que surge se avoluma conforme avança o discurso 
vociferado da religião popular. A intensidade da luz solar em 
céu escuro se torna um dado gráfico e, conforme o discurso 
do pregador menciona a mediação divina realizada pelo boi 
santo, o foco avança para o sol, o que faz com que a luz se 
intensifique até tomar a tela por completo. O ofuscamento 
marca a passagem do espaço celeste para o espaço terreno, 
em que o boi concentra cada vez mais a incidência de luz 
solar sobre seu corpo branco.
 

1.1 O sol que surge se avoluma conforme avança o 
discurso vociferado da religião popular 

Na cultura brasileira, a lenda do Boi Santo Mansinho, e de seu dono
Zebedeu, representa a fé do povo no milagre do fim da fome e da
esperança da abundância que, naquela época, vinha mesmo só de
carne, leite e do couro, fornecida pelo rebanho. O boi está presente
em inúmeras narrativas de diferentes regiões do Brasil trazendo
uma infinidade de simbologias.

Glossário



 A vegetação em plano muito aproximado, que tem a luz 
solar ao fundo, cria um espaço indistinto em que as formas 
orgânicas engendram abstrações que acompanham o 
movimento da câmera, que enfoca e desfoca galhos e raízes 
para finalmente se fixar na figura do boi, quando a voz do 
beato menciona a escolha de um “simples animal” como 
portador divino. A música de Moacir Santos – inspirada na 
tradição religiosa popular – passa a dividir a trilha com o 
discurso do beato e, em um crescendo, adiciona um elemento 
de estranhamento que recusa a mera ilustração das imagens 
ou do discurso religioso.

 Com a trilha inflacionada, o boi caminha e a voz do beato 
conclui sua prédica anunciando o milagre do paraíso 
terrestre. Diante do plano do boi a caminhar lentamente, que 
se afasta da câmera fixa neutra, o arranjo de Moacir Santos se 
funde com a reza popular que irrompe e um corte seco 
introduz a tela inteiramente branca, que evoca a luz intensa 
da ordem celestial. Sob esse fundo de luminância extrema, 
surgem em preto os letreiros de Ziraldo com sua tipografia de 
matriz construtivista apresentando os atores e a equipe 
técnica, terminando com o crédito do diretor. A trilha sonora – 
que já mesclava os arranjos jazzísticos com a reza popular 
coletiva – agora inclui um ruído metálico estridente que, em 
seguida, reconheceremos ser produzido do manuseio de lata 
por uma velha cega. A sofisticação sonora do filme foi 
destacada pela crítica da época.

 Essa abertura já evidencia um realismo muito particular 
em que a experiência social permanece como referência, 
mas sem querer parecer um filme ficcional qualquer com 
intuito de imitar a vida.

Os fuzis justapõe dados ficcionais com 
elementos de conotação altamente 

alegórica, profundamente marcados pela 
perspectiva obscura da história do país, 

definida por episódios de morte súbita das 
possibilidades de transformação. 
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A recepção de Rogério Sganzerla, então crítico de cinma, reforça o entre-lugar de Os fuzis, classificado como 
"cinema sonoro" pelo autor de O bandido da luz vermelha. A busca por uma terminologia crítica original 
informa muito sobre o próprio cinema de Sganzerla, como se nota na noção de "câmera cínica". Ainda está 
para se dimensionar melhor o impacto do trabalho de Ruy Guerra (principalmente em Os cafajestes e Os 
Fuzis) sobre o Cinema Marginal. A respeito de Os cafajestes, ver os textos de Sganzerla recolhidos no livro 
Edifício Rogério - textos críticos 1 (2010), de Manoel Ricardo de Lima e Sérgio Luiz R. Medeiros. Para a crítica sobre 
Os fuzis, surpreendemente não incluída na coletânea de Lima e Medeiros, ver o artigo de Sganzarela intitulado 
"Guerra dos fuzis", publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo em 1965.

1 
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A incerteza e o desconforto dessa primeira imagem se 
adensa no discurso religioso visceral, recebe mais dados da 
trilha sonora, mescla arranjos musicais com a ladainha 
religiosa.

 Por sua vez, a concepção original da luz em Os fuzis 
merece reflexão. Na década de 1960, a tendência da 
iluminação do cinema realizado por jovens dispostos a 
romper com o artificialismo industrial – cujo exemplo local 
era a Companhia Cinematográfica Vera Cruz – se pautou 
pela primazia da luz natural e da locação. A luz natural era 
tomada como luz principal. Quando a locação não oferecia 
luminância suficientemente intensa, utilizava-se luz 
adicional somente para se obter o necessário a uma 
exposição correta.

 Ao mesmo tempo em que capta novos contornos e 
enfatiza a presença da natureza sobre os dramas, em Os fuzis 
essa luz possibilita grande liberdade à câmera, já que a 
iluminação natural permite o movimento sem a constante 
reorganização de rebatedores, refletores de arco voltaico e 
tripés. A opção por fotometrar pelas áreas de sombra permite 
o bom delineamento das figuras e o estouro das áreas claras. 
O resultado é uma luz contrastada que muito se aproxima da 
composição da xilogravura.

 O que os jovens fotógrafos do Cinema Novo criaram não 
foi propriamente uma “luz brasileira”, mas ao adaptarem 
estilos diferentes de despojamento técnico e os 
intensificarem para acentuar a verossimilhança, criaram 
formas de representação, de dramaturgia, que marcaram 
definitivamente a cultura brasileira. O artista não se 
aproxima da realidade de maneira direta, sem mediações, 
como se seus sentidos fossem “puros”. Mesmo o mais realista 
dos artistas, quando recria determinada situação, está 
aplicando “hábitos conceituais” herdados de uma tradição e 
não simplesmente transpondo seu julgamento do mundo de 
maneira objetiva. A luminosidade translúcida do cinema 
brasileiro da década de 1960 deve muito ao diálogo com a 
moderna fotografia e a uma adaptação dos procedimentos 
artísticos do neorrealismo italiano, radicalizados pela 
nouvelle vague (luz rebatida com maior expressividade da 
câmera).
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Essa apropriação das ideias do historiador da arte Ernest Gombrich foi melhor desenvolvida em outro 
contexto no capítulo "Pintura brasileira contemporânea: os percursores" de Gilda de Mello e Souza (1980). Os 
dados técnicos sobre as fotografias desses filmes centrais do Cinema Novo foram colhidos em entrevistas 
que fiz com Ruy Guerra e Luiz Carlos Barreto em 2017, e com Fernando Duarte em 2008. Sobre o último, ver o livro 
Fernando Duarte: Um mestre da luz tropical (2010), de sua autoria
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A barbárie “civilizada” dos soldados na 
cidade miserável encontra refluxo na 

barbárie do exército sob o comando do 
general Bittencourt, o grande assassino 

de Canudos, citado no filme por uma 
testemunha do massacre.

 A composição da luz no filme de Ruy Guerra tem força 
geometrizante, na medida em que compõe formas abstratas 
e torna a perspectiva um horizonte completamente 
indefinido. Essa composição particular da luz torna visível a 
rejeição de teleologias (para usar uma noção cara à “teoria 
do cinema brasileiro moderno”, de Ismail Xavier), abalando 
narração e perspectiva em Os fuzis. A representação é 
descentralizada e impede uma pedagogia da comunicação, 
criando um espaço incômodo.

 A força de Os fuzis consiste sobretudo na maneira como 
sua narrativa articula em diferentes modulações o tema do 
fim prematuro, da interrupção que repõe um estado das 
coisas, do estancamento de um processo. Enquanto na 
“ordem” ficcional o desfecho trágico sem consequências 
para a transformação do processo histórico é construído em 
sobressaltos ao longo do filme, na instância do sagrado o 
tema do fim aparece como apocalipse, “o tempo da poda” 
vociferado pelo beato, que marca um estado de resignação 
diante dos castigos divinos. A figura do beato parece ter sido 
inspirada no sombrio retrato do Conselheiro feito por Euclides 
da Cunha. O fim de Canudos, o fim do boi, o presente de 
iniquidades do Nordeste, fazem ecoar o fim do Gaúcho, que 
repõem um mundo estático de punição e resignação diante 
do destino (como interrupção) a se repetir.
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 O presente reiterativo parece selar uma condição de 
atraso que interliga a modernização conservadora ao 
esgarçamento completo do drama, que alcança sua última 
etapa na forma épica, no embate entre o “drama” dos 
soldados e os registros de caráter documental, cujos 
conteúdos de verdade atestam o convívio de “ordens do 
tempo” diversas. Elemento perturbador para o drama, esses 
registros documentais, importa ressaltar, aparecem já no 
início do filme, postos como território em que se vai caminhar 
e não como dado que se infiltra posteriormente. Esses 
depoimentos de populares em registro de cinema direto 
merecem ser melhor analisados e dimensionados na 
estrutura do filme.

 Por meio de uma fusão de imagens, a tela branca que faz 
fundo para os letreiros dá lugar à procissão de beatas que 
cercam e acompanham o boi santo que se afasta em 
profundidade de campo. Um último letreiro surge para 
informar local e data: “Nordeste 1963”. A câmera permanece 
fixa, enquanto a procissão se afasta. Ouve-se o depoimento 
de um devoto do boi santo, enquanto, em um corte seco, um 
novo grupo humano surge para acompanhar a procissão. O 
corte para um velho cego também capta mulheres e crianças 
que se protegem da luz solar no alpendre do casebre. Em sutil 
movimento, a câmera se desloca para o interlocutor do velho 
cego – um retirante –, que recebe um punhado de farinha e 
água. Em seguida, o retirante manifesta a necessidade de 
trabalho, ao que o velho retruca: “O único serviço que existe 
por toda essa região é rezar”. Sem alternativa, o homem 
pergunta pelo boi santo. Uma criança sai do alpendre e 
avança correndo pelo quintal completamente dominado 
pela luz solar, cuja intensidade absoluta impede a visão.

 Outro corte seco nos leva para a boleia do caminhão que 
traz os soldados. A luz solar diminui de intensidade e o 
movimento discreto e sem cortes da câmera na mão capta 
cada fisionomia. O caminhão em movimento: sua energia 
própria redefine uma relação diferente com um mundo mais 
vasto.



 Os soldados ridicularizam o desempenho romântico de 
Mário, cuja hesitação favoreceu o colega de farda na 
concorrência pela moça local. Novo corte seco traz a 
caatinga onde a luz do sol retoma sua intensidade. Vê-se uma 
família de retirantes que busca no umbuzeiro a água 
escondida na raiz. Com gestos precisos, outro retirante corta 
o tubérculo e o experimenta, sugando-lhe a água retida. A voz 
do beato grita os pecados dos homens e conclama à 
resignação diante das provações divinas e das tentações 
terrenas. Corte para um menino que observa pela janela, 
enquanto se ouve a voz do Gaúcho, cujo recuo da câmera em 
plano longo e aproximado exibe sua figura, que revela um 
estratagema para superar as agruras da estrada, ludibriando 
retirantes com o uso do caminhão como “pau de arara”. O 
mau caráter do Gaúcho encontra a cumplicidade do colega 
caminhoneiro que conduz um Chevrolet.

 Novo corte para cruz encravada na terra. Retirante 
debruçado sobre túmulo permanece concentrado, enquanto 
pessoas ao fundo continuam a caminhada em estrada com 
perspectiva rarefeita, sempre opaca pela intensidade da luz 
solar. A voz do beato continua sua imprecação, cujo caráter 
exasperado supera o mero sentido da prece, imprimindo-lhe 
um tom dilacerado e violento. Plano fixo das mãos da velha 
cega que produz o ruído já presente no princípio do filme. A 
imagem das mãos que friccionam com instrumento a lata da 
marmelada Peixe. A velha narra como ficou cega no esforço 
em vão por salvar dois bisnetos do incêndio de uma casa de 
palha.

 O som estridente da lata faz a passagem para o plano 
interno da janela onde uma moça observa a chegada dos 
soldados armados com fuzis. Sucessivos planos alternados 
mostram populares que olham a chegada dos soldados, seus 
fuzis, suas fisionomias. O ruído da lata marca a cadência da 
entrada dos soldados na cidade. Na expressão facial de cada 
soldado, o gesto apreensivo. O ruído do manuseio da lata dá 
lugar à voz off de um camponês que fala em 1200 soldados 
armados que promoveram uma luta terrível. Um 
procedimento de recuo da câmera – raro no filme e cheio de 
consequências para sua conclusão –, gradativamente se 
distancia do depoente, que segue narrando a carnificina de 
Canudos.
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 Todos os materiais que constituem a estrutura de Os 
fuzis foram expostos nesta abertura: os depoimentos do 
presente perverso de fome e seca, a fala exasperada da 
religião popular que se soma ao canto popular fúnebre, o 
depoimento do camponês desfigurado que rememora 
Canudos, o engenhoso trabalho com as sonoridades que 
compõe a montagem do filme e a ficção dos soldados e sua 
função dramática execrável de manutenção de uma ordem 
iníqua.
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 O rosto desfigurado e o tom de sua narrativa 
sanguinária fixam uma imagem da catástrofe. A voz dessa 
testemunha da destruição permanece enquanto crianças 
correm para oferecer ao Gaúcho os cartuchos usados que 
encontraram pelo chão. Em seguida, outro grupo de crianças 
conduz os soldados até o armazém de Vicente Ferreira, o 
político local. Enquanto os soldados repousam, Mário e Luísa 
se notam. Corte para o espaço de Vicente Ferreira, que narra 
o perigo iminente gerado pela fome. O tom didático do 
proprietário descreve bem a situação de corrupção 
generalizada (donos da terra e políticos) e informa sobre o 
sentido do drama a ser desenvolvido: a presença dos 
soldados visa garantir a propriedade por meio da violência. 
Assim se conclui a grande abertura do filme.

Figura 1: “As prisioneiras”. A imagem registra o momento em que mulheres, feridos, velhos e crianças se entregam
ao Exército, numa provável estratégia de resistência final dos poucos conselheiristas restantes em Canudos – BA.
Fonte: Flavio de Barros / Acervo Brasiliana, imagem recuperada digitalmente pelo Instituto Moreira Salles.

1.2 A mescla do dado ficcional com planos de caráter 
documental 



 A mescla do dado ficcional com planos de caráter 
documental, influência do cinema direto que se firmava no 
princípio da década de 1960, evidencia uma elaborada trama 
na qual a justaposição dos registros (documental e ficcional) 
surge como complementaridade, não como oposição. O 
interesse pelo documentário que buscava negar o aspecto 
“artístico” do filme, em Os fuzis se converte em colagem 
associativa.

 Nas sequências finais, a dominação do tempo pela 
ordem histórica dos soldados coloca em evidência a técnica 
que perpetua a dominação social, que põe em movimento os 
polos (mundo dos soldados/mundo dos pobres), mesmo sem 
nunca sugerir o contato e os desdobramentos das ações de 
um sobre o outro. Vale lembrar, entretanto, que Luísa e 
Vicente Ferreira, personagens locais, são exceção a essa 
constante. Por sua posição social privilegiada, essas 
personagens trafegam entre os soldados e os pobres. 

 Mas por ora, vejamos como se dá a prevalência do 
tempo dos soldados sobre a narrativa na conclusão do filme:

 A chegada dos caminhões que levarão a comida do 
armazém é contraposta à turba de crentes e ao beato: “Se 
dentro desse tempo não cair muita água do céu, o senhor vai 
deixar de ser santo. Vai deixar de ser boi”. Corte para Vicente 
Ferreira e o Sargento, que dialogam enquanto homens 
carregam os caminhões com alimentos. Corte para os rostos 
dos camponeses que observam impassíveis ao som da 
ladainha. Volta o beato, que agora come com as próprias 
mãos. A permanência da ladainha parece sugerir uma 
ligação entre o espaço dos caminhões e o espaço do beato e 
sua turba. Nessa montagem alternada nada convencional, 
volta-se para o Sargento, que orienta Mário a exterminar 
quem ousar bancar o valente. Corte para o beato que fala em 
resignação. O soldado 301 surge e a câmera o segue, 
descortinando a praça com os caminhões e a multidão que 
assiste imóvel o carregamento. Pedro e José fazem a ronda. 
Corte para as mãos do Gaúcho que tenta em vão vender seu 
relógio para pagar as contas do bar. José entra no recinto e 
Gaúcho o provoca, tomando-lhe a cachaça Dois irmãos. 
Camponês entra com filho morto. A imagem é insuportável 
para Gaúcho, que inicia seu caminho até a morte. O tempo 
lento é esmagado na instantaneidade da ação de planos 
curtos e tudo se organiza a partir do combate. Prisioneiros do 
imediato, os soldados combatentes têm a experiência de um 
tempo acelerado que ganha complexidade, desestruturando 
por completo a estabilidade espaço-temporal.
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 A perseguição se estende em ritmo acelerado. Luísa 
invade a casa em que Gaúcho se abriga. No interior, a 
câmera registra o diálogo desesperado de Gaúcho e Luísa. 
Gaúcho parte e diz que Mário não é melhor que os outros. 301 
quase acerta Gaúcho, mas este fere o soldado. José, que 
tivera o fuzil tomado por Gaúcho, surge e recupera o fuzil de 
301 e parte atrás do revoltado. Gaúcho está cercado e sem 
munição. Mário tenta em vão impedir o massacre, mas é 
contido violentamente pelos outros soldados. José termina 
por atirar seguidamente no Gaúcho, que cai morto. Mário, 
tomado pelo desespero, tenta em vão reanimar o antigo 
companheiro de farda. Em profundidade de campo, a 
câmera capta o choro de Mário e o surto nervoso de José, 
enquanto Pedro e o Sargento apenas observam em silêncio. 
O corte nos traz de volta a cantoria religiosa e um novo 
depoente, que comenta a figura do Conselheiro. Corte para 
fuzil empunhado por Mário que, à paisana, exibe 
hematomas no rosto. Absorto, o soldado engatilha a arma. 
Pedro tenta convence-lo a partir. Sargento reitera a partida. 
Mário se levanta apoiado no fuzil, observa meditativo 
enquanto a música de Moacir Santos surge num crescendo.

 Corte para criança que faz assobio de cartucho de bala 
de fuzil. Meninos procuram cartuchos, numa repetição do 
gesto feito para vender os vestígios da violência para o 
Gaúcho. Corte para Luísa, que questiona Mário sobre a 
possibilidade de ele voltar. Em plano aproximado, Mário 
responde desiludido. Novo corte e voltamos à imagem do 
mesmo velho remanescente de Canudos, que merecera um 
plano singular de recuo de câmera. O mesmo movimento de 
distanciamento lento da câmera capta o depoimento em 
que se narra a destruição de Canudos, cuja última vítima do 
general Bittencourt foi um menino de 16 anos.

 Mais um corte e a câmera enfoca os fuzis nas mãos dos 
soldados, que partem da cidade sob os olhares 
impenetráveis dos camponeses – estes configurados como 
uma alteridade radical. Mário sai de quadro e a câmera se 
volta para o céu iluminado pelo sol. Ouvimos a ladainha e, 
por meio de efeito de fusão, a câmera faz panorâmica de 
grupo de fiéis que sacrificam o boi. O beato fala em piedade. 
Camponeses esquartejam o boi. Ouvimos o “amém” da 
oração cristã e o filme se fecha com a luz solar que retoma a 
tela por completo.
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 Um bom exemplo da conexão alcançada – ao invés da 
separação entre os diferentes tipos de registros de imagem – 
é a aparição do Gaúcho que, seguida da imagem de uma cruz 
de um túmulo infantil, faz avançar o tema da morte 
prematura. A presença infantil em Os fuzis está diretamente 
ligada à figura do Gaúcho, pois são as crianças que lhe 
recolhem os vestígios da violência, são elas que, na sucessão 
de imagens, o relacionam aos soldados que chegam. A 
ligação entre o tema do infanticídio e o processo social reitera 
a imagem de um presente privado de sucessão, e nesse 
sentido faz lembrar a análise de Jakobson na poesia de 
Maiakóvski.

 A opção por uma decupagem em nada naturalista, 
marcada pela justaposição e descontinuidade, afasta o filme 
da continuidade do modelo do filme de ação, pois a sintaxe do 
campo/contracampo é reiteradamente recusada por uma 
câmera contemplativa, surpreendendo o espectador.

 As cenas de ficção, embora tenham sucessão linear, são 
justapostas às unidades de caráter documental, o que abala 
a continuidade espaço-temporal. O uso particular do plano 
longo, sem cortes, quando em ambientes interiores, 
desestabiliza o espectador. Tal recurso reforça ainda mais o 
aspecto lacunar do filme que, em sua recusa radical da 
transparência, dá sequência a uma ficção truncada tanto 
pela sucessão de elipses como pelos atravessamentos 
documentais que anunciam o desfecho da narrativa, como 
prefigurando-o, aprisionando o presente e fornecendo a ele 
seu sentido de travamento, de recusa da superação de uma 
ordem de coisas.
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A esse respeito, ver de Roman Jalobson e Sonia Regina M. Gonçalves, A geração que esbanjou seus poetas 
(2017).

3

Vale lembrar que Ruy Guerra é um percursos do uso do plano-sequência no cinema europeu independente 
aos propósitos realistas do Cinema Novo. O certo é que o procedimento "marcou encontro com formas de 
teatro e de presença diante da câmera, que tanto podiam confirmar a 'vocação realista' proclamada por 
André Bazin, quanto podiam instalar uma franca ruptura com o ilusionismo. O que os filmes citados, entre 
outros, colocaram em pauta foi uma estrutura em que o plano-sequência ensejou uma teatralização que 
sugeria a dimensão alegórica do que se via e ouvia, ao mesmo tempo que se articulava com estilos opostos: 
Da composição calculada tendente ao geométrico aos transbordarmentos de uma tendência expressiva de 
rédea solta" como destaca Ismail Xavier em Alegorias do subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, 
Cinema Marginal (2015)
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 Realiza assim, de maneira exemplar, os princípios de 
uma obra de vanguarda, voltada simultaneamente para a 
desautomatização de seu espectador, a politização da arte e 
o ataque à instituição cinematográfica (os aspectos 
ideológicos do dispositivo técnico).

 Quem melhor percebeu a maneira como Os fuzis 
problematiza a própria figura do espectador foi o crítico 
literário Roberto Schwarz que, em um artigo na época, 
destacou o dispositivo elaborado pelo filme, que o singulariza 
completamente e o destaca das outras obras do período. 

1.3 Obra prima do cinema brasileiro 
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Obra-prima do cinema brasileiro 
moderno, Os fuzis é para Schwarz um 

filme radical em sua reflexividade que, ao 
tratar o problema da fome no Nordeste 

sem envolvimento sentimental, o mostra 
com distanciamento e evidencia o papel 

da civilização (aí incluído o próprio 
espectador) para sua manutenção. 

É preciso levar em conta o texto seminal de Roberto Schwarz, O cinema e Os fuzis, publicados pela Revista da 
Civilização Brasileira, em 1966. Nele, o autor tratou com profundidade o alcance do dispositivo criado pelo filme 
ao colocar em questão o próprioi cinema e seu espectador, construíndo, de maneira paradigmática, um tipo 
de proposta artística de grande significado para a arte brasileira. Um filme em que a "estrutura política 
traduziu-se em estrutura artística", como destaca Schwarz. Vale notar que seu achado crítico faz parte de um 
conjunto de reflexões que o orientam para a formulação de seu Um mestre na periferia do capitalismo (1990), 
décadas mais tarde. Com certeza a experiência de Os fuzis tem prologamentos para quem buscava estender 
uma estética histórica, na linha [que] capta e dramatiza a estrutura do país, transformada em regra da 
escrita". A relação entre a crítica ao filme e o livro sobre Machado (que terá desdobramentos com um estudo 
particular) pode ser reforçada a partir da observação do próprio crítico literário nessa obra: "A possível 
correspondência entre o estilo machadiano e as particularidades da sociedade brasileira, escravista e 
burguesa ao mesmo tempo, me ocorreu pouco antes de 1964. A ideia traz as preocupações dialéticas daquele 
período, às  quais se acrescentou o contravapor do período seguinte".
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 Esse aspecto é particularmente notável na sequência da 
desmontagem das armas. A panorâmica da cidade antecipa 
o trajeto dos soldados até o bar. Novamente o ruído da lata da 
velha cega marca o passo dos soldados. Postada na entrada 
do bar, a câmera aguarda paciente cada soldado, 
destacando as expressões faciais marcadas pela apreensão. 
A câmera se detém em Mário, que observa os caboclos 
encherem o recinto. Planos fixos dos rostos dos populares 
atentos à cena exibicionista e intimidadora do soldado Pedro, 
que expõe – sempre com economia extrema de cortes – com 
arrogante precisão as qualidades técnicas do fuzil – um 
modelo obsoleto, mas eficaz para a manutenção do passado 
no presente.
 
 A câmera acompanha atentamente o espetáculo de 
Pedro. José desmonta o fuzil. Pedro abre a garrafa da cachaça 
Enérgica. Contracampo para rostos pétreos de camponeses 
que observam Pedro. Ao fundo, vemos o Gaúcho avançar 
lentamente pela praça em direção ao bar. Pedro inicia o 
desafio sobre os nomes das peças do fuzil desmontado, 
exibindo-se e constrangendo os caboclos. Mário permanece 
com ar entediado. Faz-se silêncio e o jogo avança sem 
ninguém se arriscar a responder ao soldado. Gaúcho entra e 
observa a encenação dos soldados. Em 
campo/contracampo, Gaúcho e Mário trocam olhares 
cúmplices. Com uma peça na mão, Pedro insiste diante do 
silêncio geral: “Tá vendo como vocês só entendem mesmo é 
de gado?!”. Gaúcho surpreende o soldado ao nomear a peça e 
ingerir a Enérgica. Mário firma aposta no paisano (Gaúcho), 
que sorri satisfeito. Ao fundo, assim como Gaúcho entrara, 
chega um grupo de jagunços que passa ao largo dos 
populares concentrados nos soldados. O suspense se 
prolonga e a câmera segue os jagunços, destacados em suas 
vestes de couro: faca, bota, luva.

 O Sargento quebra o silêncio e anuncia o desafio às 
cegas. Frente a frente, Pedro e o Gaúcho estão sentados e as 
peças despejadas sobre a mesa. Planos alternados dos 
jagunços recebendo ordens e Gaúcho e Pedro de olhos 
vendados. Corte para os jagunços que bebem e partem do 
bar observados pelo olhar acomodado do Sargento. Começa 
o desafio. Mãos tateiam peças. Planos alternados de Pedro e 
Gaúcho, ambos a tatear peças sobre a mesa. Gaúcho é mais 
ágil e vence o desafio. Sem cortes, a câmera acompanha a 
reação de Pedro, que recebe o escárnio geral, especialmente 
de Mário.
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 A sequência tem a vantagem de concentrar elementos 
fundamentais: a dominação pela manipulação da técnica, o 
discurso autoritário do poder conivente com o estado das 
coisas, a frágil resistência popular. O monopólio privado da 
violência evidencia o arranjo particular da formação 
histórica nacional, em que o interesse privado opera em 
detrimento da nação (Vicente Ferreira é vereador e dono do 
armazém, explora a fome e por isso a mantém). Como bem 
notou Roberto Schwarz, o processo social do país é 
transformado em filme, criando um descentramento da ação 
ficcional, que parece girar em falso diante do drama social 
dos miseráveis. Descentramento tornado evidente nas 
sequências em que a câmera na mão abandona o foco 
narrativo para se deter em suas bordas, em texturas de 
paredes, telhados e na vegetação ressequida que anuncia o 
inorgânico: na sequência da morte do caboclo, a vegetação 
recebe tratamento próximo da sequência final, marcada pela 
morte do Gaúcho. Produz-se assim um fluir indiferente do 
tempo que tende a diminuir a concentração na ação 
dramática, criando um tempo próprio no filme, em que a 
lentidão do tempo local é de natureza diversa se comparada 
ao tempo dos soldados.

 Como notado por Schwarz, a concentração no universo 
dos soldados, e não no universo dos camponeses, resulta em 
grande acerto dramático, pois o espectador se reconhece no 
mundo dos soldados, mundo com o qual deve romper.

 Como é possível notar na última parte do filme, a escala 
temporal (tempo de espera/tempo de combate) dos 
soldados impregna completamente o filme, que se dilata no 
fluxo lento da expectativa do combate (lentidão que faz vir à 
tona a barbárie, o tédio, os dramas individuais de Mário e de 
Gaúcho). As manifestações da religião popular (o boi santo e 
a procissão de São José) são mostradas com objetividade. A 
frieza da objetividade ligada à temporalidade dos soldados 
expõe um processo social, interliga as diferentes ordens do 
tempo que convivem no filme.
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Vale notar que a atenção à temporalidade particular da carreira militar chega até Ruy Guerra via Elio Vittorini, 
cujo romance Homens e não foi adaptado pelo cineasta em seu filme de conclusão do IDHEC (Institut Des 
Hautes Études Cinématographique): Quand le soleil dort, de 1954. O cineasta se impregnou de tal forma do 
romance e da maneira como ali se figura a dialética do soldado - entre a suspensão do tempo e a escatologia 
do combate -, que quase uma década depois retomou uma sequência inteira do seu curta de estudante, na 
qual os soldados decidem o futuro do corpo do caboclo assassinado por Pedro. Para uma abordagem 
histórica da temporalidade militar ver o artigo Le temps militaire à l'époque contemporaine: pratiques et 
représentaions (1999), de Olivier Forcade.
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 Longe de criar um desdobramento da revolta do Gaúcho 
na população local, o filme expõe a descontinuidade que 
reitera um processo histórico. O realismo nada ortodoxo de 
Os fuzis justapõe elementos díspares e desrespeita a 
gramática do cinema narrativo clássico (a opção radical 
pelo plano-sequência) para definir sua inscrição no cinema 
moderno, mesclando elementos do cinema experimental, 
sobretudo no que se refere à construção da luz que impede a 
perspectiva e o enfoque em formas orgânicas, com tal 
proximidade que a câmera permite a elaboração de formas 
abstratas. O filme ressalta o peso dos fantasmas do passado 
no presente, figurações da história que não fixam a violência 
como esperança revolucionária. Ruy Guerra percebeu bem o 
movimento de oscilação entre o concreto e o abstrato do 
relato religioso de tradição cristã. Os fuzis equaciona de 
forma nova os procedimentos do cinema narrativo, 
relacionando a religiosidade popular, a violência dos 
dominantes e a reificação do gesto político isolado. A junção 
desses materiais, tratados pelo viés do drama social de 
caráter épico, resulta em obra magistral, de maior 
densindade no cinema brasileiro.

 O filme toma o arcaísmo da sociedade brasileira não 
como aspecto a ser combatido por meio de uma visão 
progressista. Ao contrário, sua força reside justamente na 
maneira como trata o atraso como parte integrante da 
reprodução da sociedade moderna. É notável a maneira 
como articula os materiais da cultura tradicional (a música e 
a iconografia sacra popular, os depoimentos sobre Canudos), 
problematizando uma modernização de caráter 
conservador (as armas e os caminhões, assim como outros 
emblemas de uma modernização periférica: cartazes 
estropiados do cigarro da época, Hollywood, e da bebida 
tropical Run Montilla), sem deixar de converter os recursos do 
cinema de gênero – o western – em procedimentos de 
vanguarda, levando a questão da reflexividade a níveis ainda 
inexplorados no cinema brasileiro.
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 Para o jovem realizador de cinema na década de 1960, 
algumas diretrizes formais se colocavam de antemão: (a) a 
tensão entre o modelo hegemônico do cinema clássico 
narrativo e a busca por uma nova estética cinematográfica; 
(b) a tensão que o cinema direto vinha aprofundar e (c) a 
tensão entre temas do universo urbano e assuntos rurais 
praticamente inexplorados nas telas. Esses três elementos 
correspondem a aspectos específicos do problema de 
dimensões históricas que Ruy Guerra escolheu para trabalhar 
entre 1960 e 1965, o que não diminui em nada suas qualidades 
particulares, mesmo se ele, como ser social, está inserido em 
circunstâncias específicas.

 Tratar Os fuzis após cinco décadas de sua realização 
evidencia uma distância histórica que merece reflexão e 
sobre a qual podemos nos estender, extrapolando o texto 
fílmico e lançando um olhar para fora da obra. Para a 
explicação histórica do filme, esta distância faz pensar na 
permanência da obra e nas diferenças culturais que marcam 
sua recepção ao longo do tempo, estimulando, a partir das 
referências do presente, novos enquadramentos dessa 
produção e tornando evidente sua historicidade múltipla (o 
tempo social de sua produção, sua circulação e recepção, 
que, juntos, também informam sobre sua fatura.). A 
apresentação da organização dos materiais artísticos e suas 
circunstâncias permitem avançar na análise do filme, que 
interpenetra “descrição” e “explicação”. Porém, outro recurso 
de análise, de caráter mais histórico, poderia associar a 
organização estética com noções mais gerais do tempo e da 
cultura da época. Para isso, ao invés da análise fechada, o 
filme pode ser abordado em sua lógica histórica, o que não 
significa reduzir suas qualidades artísticas internas, 
tampouco transformá-las em reflexos de seu tempo. É 
possível delinear o instrumental mental da época em que o 
filme emerge a fim de notar as particularidades de suas 
opções estéticas radicais, extremamente bem-sucedidas e 
que fazem Os fuzis ultrapassar seu tempo.
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 Sempre muito sensível aos ambientes, desde sua 
chegada ao Brasil Ruy Guerra buscava um assunto 
sintonizado com a atmosfera local para viabilizar sua 
primeira produção de longa-metragem. A atitude de 
estrangeiro que busca tema previamente legitimado, 
recorrente no cinema brasileiro desde os tempos do cinema 
mudo (as adaptações de clássicos da literatura) até a Vera 
Cruz (Cavalcanti filmando dramas sociais), impelia o 
cineasta aos temas em voga.

 Sua primeira tentativa, Joana Maluca (1958), um filme de 
encomenda, já aponta para este ajuste ao ambiente ao 
abordar a mitologia amazônica de uma mulher que tem filho 
de boto. O tema apropriado, com a devida unanimidade 
interna e a dose necessária de exotismo ao olhar estrangeiro, 
é perseguido pelo cineasta que, em seus primeiros momentos 
de aclimatação, volta-se para a mitologia nordestina em 
Orós (filme inacabado sobre o Nordeste) e em O cavalo de 
Oxumaré (curta metragem inacabado de 1961).

Figura 2: Ruy Guerra (1968). 
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 No empenho de atualizar o cinema em relação ao 
modernismo, as primeiras obras-primas do Cinema Novo 
optam pela paisagem do sertão, sem nunca abrir mão da 
investigação estética de ponta. O locus fundamental, 
legitimado por uma produção que desdobrava aspectos 
expressivos do modernismo (sobretudo em sua segunda fase 
de politização da década de 1930), tem também lastro social 
na medida em que, na virada da década de 1950-1960, os 
movimentos locais de contestação da ordem ganhavam 
cada vez mais força e se somavam ao influxo transformador 
que chegava de Cuba. No começo da década de 1960, essa 
conjugação de luta camponesa e revolução ganhava espaço 
nas brochuras políticas, nas páginas da imprensa burguesa, 
assim como no teatro de vanguarda, que colhia na 
experiência de lutas o estímulo para suas montagens.

João Cabral de Melo Neto publicou em 1955 seu Morte e vida Severina, adaptando para o teatro, em 1960 por 
Clemente Portella. A direção de arte de Flávio Império incluia projeções de caráter documental que 
mostravam retratos de retirantes recém-chegados a São Paulo. Além destes exemplos significativos, 
podemos incluir obras plásticas (com Portinari à frente), obras teatrais (Multirão em Novo Sol, de Nelson 
Xavier), mas principalmente o cinema, que parecia constituir um genêro local próprio com filmes voltados 
para a questão do cangaço, cujos exemplos mais expressivos são Três cabras de Lampião (1962); roteiro 
fundamental para a consolidação da cinematografia nacional, como mostra Paulo Emílio Sales Gomes no 
artigo "Artesões e autores", de 1961, recentemente publicado no livro Uma situação colonial? (2016), organizado 
por Carlos Augusto Calil. Lugar de sobrevivência do arcaico, o sertão aparecia para o citadino politizado como 
a realidade a ser transformada. Como comenta Roberto Schwarz no artigo "Cultura e política, 1964-1969 - 
alguns esquemas" (2014): "Sumariamente era o seguinte: o aliado principal do imperialismo, e portanto o 
inimigo principal da esquerda, seriam os aspectos arcaicos da sociedade brasileira, basicamente o latifúndio, 
contra o qual se deveria erguer-se o povo, composto por todos aqueles interessados no progresso do país [...]. 
Essa dimensão, conduzia para que "no plano ideológico", resultasse uma noção de "povo" apologética e 
sentimentalizável, que abraçava indistintamente as massas trabalhadoras, o lumpesinato, a inteligentsia, os 
magnatas nacionais e o exército".
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Como aponta Maria Socorro Rangel em sua dissertação de mestrado, Medo da morte e esperança de vida: 
Uma história das Ligas Camponesas, defendida em 2000: "1959 é o ano da desapropriação do engenho Galileia 
com tudo o que isso significou: entusiasmo dos camponeses que no Recife desfilavam vitoriosos pelas ruas e 
assim incentivavam a criação de muitas outras Ligas Camponesas no Nordeste; o recrudescimento da 
violência cotidiana dos donos de terra que, assustados, tentavam conter essa 'explosão'; debates acirrados no 
jornais; emergência de Francisco Julião como líder que anunciava sua intenção de espalhar as Ligas por todo 
o Brasil e era por isso visto como uma esperança e na mesma medida como um perigo". Estima-se que no ano 
de 1963, em 18 das 22 unidades federativas estavam presentes várias Ligas, sendo que Pernambuco, com 64, 
era o Estado com o maior número de Ligas organizadas, de um total de 218 pelo país, tal como nos apresenta 
Bernardete W. Aued em A vitória dos vencidos: Partido Comunista Brasileiro e Ligas Camponesas - 1955 - 1964 
(1981). Vale lembrar ainda, que o filme Cabra marcado para morrer, em sua versão primeira, foi interrompido 
pelas forças militares que perseguiam a equipe técnica por suspeitarem a presença de grupos 
revolucionários cubanos infiltrados no país.

Peça de Vianinha também apresentam a problemática campesina: Quatro quadras de terra (1963) e Os 
Azeredos mais os Benevides (1964). Por sua vez, a peça Multirão em Novo Sol, de Nelson Xavier, escrita em 
parceria com Augusto Boal, é um exemplo esclarecedor para relacionar o momento histórico com a produção 
de Os fuzis. A peça é o resultado dos estudos de laboratório do Teatro de Arena a partir do cado do líder 
camponês Jofre Corrêa Neto, um soldado que abandonara a farda. Com estrutura em flashbacks, a peça 
relaciona a tomada de um armazém pelos camponeses com o julgamento de sua liderança. Em sua estrutura, 
ao menos em uma de suas montagens, a peça de Xavier continha extratos cinematográficos que expunham 
camponeses em luta. A montagem da peça feita por Chico de Assis com as inserções audiovisuais de Orlando 
Senna e Waldemar Lima, estimulou Glauber Rocha para a contrução de seu Deus e o Diabo na terra do Sol. 
Para a análise crítica da peça de Xavier ver o artigo "Multirão em Novo Sol e o experimentalismo político no 
teatro brasileiro da década de 1960", de Sara Mello Neiva e Paulo Bio Toledo, publicado pela Revistas Aspas 
(2015). Ver ainda o livro de Nelson Xavier, Multirão em Novo Sol (2015). A contribuição dos atores do teatro 
brasileiro moderno ao filme de Ruy Guerra é enorme e merece comentário específico (a ser desenvolvido em 
outro ensaio). Por ora, basta destacar a preparação de atores feita por Cécil Thiré, e a atuação de Nelson 
Xavier. Este último, uma das lideranças do Teatro de Arena, cujo projeto autoral incluía colaborações em peças 
como O Testamento do Cangaceiro (1961), de Chico de Assis, e militância no Movimento de Cultura Popular 
(MCP), de Recife, de onde surgirá a primeira versão da pela Multirão em Novo Sol. O projeto autoral de Nelson 
Xavier fará com que partilhe a direção e a produção (com Ruy Guerra) do filme A queda (1976), que dá 
continuidade à Os fuzis ao recuperar alguns dos personagens do filme de 1964, agora no contexto urbano 
carioca. Em 1974, a parceria com Ruy Guerra se aprofunda com a estreia do diretor de cinema como 
encenador da peça Trivial Simples, de autoria de Xavier.

8
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 Na atmosfera ideológica que marca o início dos anos de 
1960, a questão agrária se coloca frontalmente, o que destaca 
em primeiro plano a região do Nordeste, onde as ligas 
camponesas despontavam nacionalmente como força 
social. Não por acaso, o IBESP (Instituto Brasileiro de Economia, 
Sociologia e Política) inaugura sua coleção de Cadernos do 
povo brasileiro com uma brochura de Francisco Julião sobre 
as ligas camponesas.

 Encerrando esse olhar para fora de Os fuzis, vejamos, por 
meio de um documento de época, como se deu o acirramento 
ideológico que chegou às portas de uma guerra civil:
Em 18 de fevereiro de 1960, o jornal O Estado de S. Paulo 
registrou em editorial suas impressões a respeito da reforma 
agrária num artigo intitulado “Demagogia e Extremismo”: “Ao 
criticarmos, não faz ainda muitos dias, a absurda iniciativa do 
governador Cid Sampaio, de desapropriar as terras do 
Engenho da Galiléia para, num ilícito e violento golpe no 
princípio da propriedade distribuí-la aos empregados 
daquela empresa, prevíamos o que disso poderia resultar”.

 E continuava: “o movimento ganhará novas proporções, 
atingindo as classes proletárias das cidades, com invasão de 
oficinas, com o apossamento violento de fábricas, com 
assaltos a casas de residências, com depredações de bancos 
e estabelecimentos comerciais. A revolução é assim. E o que, 
com sua cegueira, o governo pernambucano incendiou, foi a 
revolução”.

 O medo e o pânico das classes proprietárias presente no 
artigo, mostra bem o quanto a suposta aliança progressista 
entre o PC local e a burguesia não tinha sustentação na vida 
prática. O desespero diante da coletivização da terra 
evidencia a disposição repressiva e retrógrada que busca 
ignorar a função social da propriedade em nome do privilégio 
de classe. O movimento ideológico protagonizado pela 
esquerda, leia-se Partido Comunista, pressupunha 
afinidades progressistas com a burguesia urbana, cuja 
comunhão resultaria na superação dos arcaísmos rurais. 
Entretanto, o que se verificou foi o completo despreparo por 
parte da esquerda para a atualização histórica. E essa 
conclusão, avançada por Roberto Schwarz no calor da hora 
no artigo “Cultura e política: 1964-1969” (SCHWARZ: 1978), 
também pode ser encontrada no filme de Ruy Guerra, 
sobretudo se tomarmos a retórica do Gaúcho e seu gesto 
suicida sem relação com os movimentos populares.



27

 Antes de ser lançado comercialmente no Brasil, o filme 
foi exibido em festivais internacionais por incompetência do 
governo ditatorial, que o liberou para ser exibido em Berlim. O 
enorme impacto do  filme,  a conquista do prêmio Urso de 
Prata, fez com que o autor Ruy Guerra se afirmasse para o 
mundo. Com entrevistas nas principais revistas da cinefilia 
europeia, Guerra se mostrou dono de um estilo e seu retorno 
ao país foi esperado com expectativa. Entretanto, antes do 
lançamento comercial no Brasil em 1965, o produtor, Jarbas 
Barbosa, personalidade central no início do Cinema Novo, 
decidiu remontar o filme, sem a autorização do diretor. Ao que 
parece, alguns membros do Cinema Novo estimularam o 
produtor a realizar uma versão com cortes, feitos 
provavelmente por Raymundo Higino, sob orientação de 
Barbosa. Ruy Guerra se recusou a assinar a versão com cortes 
e o filme foi lançado sem os créditos de direção. A versão do 
produtor, menor em 22 minutos, circulou por anos nos 
cinemas e nos cineclubes. Apenas em 1986 a versão do diretor 
foi lançada em VHS pela Globo Vídeo.
 
 O episódio da remontagem de Os fuzis ao menos serviu 
para fortalecer a figura do autor no cinema brasileiro. Em 01 
de dezembro de 1964, um grupo de cineastas, roteiristas e 
técnicos cinematográficos, sob a convocação da Associação 
Brasileira de Autores de Filmes, redigiram um manifesto 
considerando:

1.4 Carreira da obra 
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 Tal manifesto existiu em  razão  dos  cortes  impostos  ao 
filme  de  Ruy Guerra e a Sol sobre a lama (1963), de Alex Viany, 
que também assinou o documento, assim como Nelson 
Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Alinor 
Azevedo, Luiz Carlos Barreto, Carlos Alberto de Souza Barros, 
Miguel Borges, Fernando Campos, Aloísio T. de Carvalho, J.P. 
de Carvalho (Billy Davis), Eduardo Coutinho, Carlos Diegues, 
Marcos Farias, Riva Farias, Roberto Farias, Ruy Guerra, Leon 
Hirszman, Ítalo Jacques, Humberto Mauro, Nelson Rodrigues, 
Roberto Santos, José Sanz e Paulo César Saraceni.

 - Que a montagem é uma das principais fases da 
criação cinematográfica;

 - Que o diretor digno de seu papel e de sua 
responsabilidade, isto é, digno de sua arte, deve ser o 
verdadeiro montador do filme;

 - Que os produtores  de  um  filme  não  podem  alterá-lo,  
através  da remontagem  e  da filmagem de cenas adicionais, 
sem que essas modificações sejam exigidas pelo próprio 
diretor;

 - Que o diretor tem o dever e o direito de dirigir a 
montagem de sua obra;

 - Que  a  lei  brasileira,  a  doutrina  especializada  
estrangeira  e  a jurisprudência de países onde o cinema 
alcançou elevado nível dão ao diretor a autoria da obra 
cinematográfica e a respectiva proteção a seu direito de 
autor, sem prejuízo dos demais direitos dos que participam 
na realização da obra.
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 Em 2013, no âmbito do projeto Memória cinematográfica 
para um tempo sem memória, a Cinemateca Brasileira com o 
apoio da Comissãode Anistia do Ministério da Justiça, 
restaurou Os fuzis, mas a versão do produtor. Em razão da 
crise que se abateu sobre a instituição, até opresente 
momento não foram concluídos os trabalhos de restauração 
daversão original. O cineasta continua a recusar com 
veemência a exibiçãoda versão com os cortes do produtor. 
Os fuzis é parte de uma trilogia, que continua em A queda  
(1976), filme codirigido com Nelson Xavier, e em A  fúria, filme 
em processo nesse momento.

+
Assista Filme Nacional OS FUZIS (1964)
Filme Completo HD,
dirigido por Ruy Guerra.

https://www.youtube.com/watch?v=8aNkRDu4ZtY
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