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Resumo: Desde os primeiros curtas e até as últimas produções, sobretudo nos doze longas-

metragens escritos, dirigidos e interpretados pelo diretor, o cinema de Moretti oferece material 

para análise sob uma perspectiva transmidiática, pois o universo narrativo permite uma 

aproximação aos suportes e aos conteúdos com uma discussão que pode versar pelo menos 

sobre o aparato de captação de imagens, colaborador da expressão irônica do declínio de uma 

revolução sociocultural, sobre a utilização da primeira pessoa (e da autoficção) como aliada 

natural do experimentalismo, mas também como exercício de ponto de vista, e sobre a atuação 

de Moretti nos filmes. 
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1. 

 Este trabalho é resultado de um estudo da filmografia de Nanni Moretti a partir da 

pesquisa sobre os aspectos da primeira pessoa em diferentes formas narrativas literárias 

e audiovisuais. As questões envolvidas na análise imanente da obra audiovisual, como 

os longa-metragens do cinema, podem trazer ou não relações com a teoria da narrativa 

literária. Contudo, a consciência das limitações do aparato crítico nos leva ao cuidado 

com a simples transposição dos instrumentos e conceitos. Ao mencionar ponto de vista 

na análise de uma cena de cinema, por exemplo, é preciso considerar o movimento da 

(s) câmera (s), o discurso da (s) personagem (s), voz (es) over / off e trilha sonora – tudo 

o que se diz a respeito da cena deve estar presente por meio desses elementos, assim 

como se deve ter em conta que qualquer um deles pode alterar o sentido do outro.
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Embora essas sejam condições essenciais para análise da obra audiovisual, certas 

informações externas às cenas (dados sobre o filme, condições de produção) podem ser 

consideradas. Todo o processo de produção de um filme possui elementos citáveis, 

                                                             
1 Aqui você pode colocar informações de formação acadêmica e o seu e-mail. Seja breve. Exemplo: 

Graduado em Letras (UFF), Mestre em Literatura Comparada (UERJ). Contato: 

abralic.uerj.rio@gmail.com. 
2
 É válido utilizar a proposta bakhtiniana da exotopia como movimento possível na perspectiva da estética 

cinematográfica (o eu-para-mim-mesmo se constrói a partir do eu-para-os-outros), de forma a obter mais 

um instrumento na compreensão dos movimentos de câmera na narrativa, que podem incluir a 

coincidência entre a visão da câmera e a visão de uma personagem, a identificação da câmera com o 

espectador ou a interiorização de um ponto de vista pela câmera, pela variação de cortes, ângulos e 

enquadramento da personagem, efeitos que resultam na desterritorialização do espectador. Como exemplo 

de desafio para os pontos de vista analisados com parâmetros da literatura, Arlindo Machado (2007, p. 

45) chama a atenção para o fato de que a linguagem literária não tem correspondentes ao que se pode 

chamar de copresença constante no campo de visão da própria personagem vidente, tomando como 

exemplo a abertura de Janela Indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954). 
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desde a composição do roteiro até a pós-produção, mas o resultado da obra na tela 

prevalece como matéria para a interpretação que procura desvendar um certo olhar, um 

certo ponto de vista que orienta cada cena. 

 Nesta etapa da pesquisa, pretendemos ilustrar algumas posições de Nanni Moretti 

em relação ao papel da narrativa audiovisual e do cinema, especialmente após os anos 

de 1970, quando o cinema em seu país começa a sofrer um processo de verdadeiro 

descaso pelas instituições de cultura
3
. O início da carreira de Moretti coincide com o 

período chamado “terceira onda” do cinema italiano, ou seja, com a geração que sucede 

os herdeiros diretos do neorrealismo e, além disso, o cineasta também carrega a 

responsabilidade de ter sido formado pelo renomado cinema de autor. Contudo, seus 

trabalhos foram, desde os primeiros filmes, capazes de explorar elementos do cinema 

experimental e da narrativa clássica, multiplicando as possibilidades.  

 Apresentamos dois exemplos da filmografia de Nanni Moretti como 

representantes de um refinado método de narrativa audiovisual capaz de aproveitar a 

hibridização de linguagens, a perspectiva transmidiática e o cinema de autor na medida 

de um olhar crítico, inconformado e, ao mesmo tempo, crente na contemporaneidade.  

 Caro diario, de 1993, e Aprile, de 1998, podem ser considerados um dos vários 

“pares” da filmografia do diretor, por uma série de coincidências estruturais, como a 

presença soberana do caráter autobiográfico, a comicidade de algumas cenas, a 

semelhança de certos enquadramentos, a deambulação do protagonista guiando a Vespa, 

as histórias paralelas. No tocante aos conteúdos, a profunda crítica à sociedade italiana 

contemporânea, a exposição das dificuldades de se fazer cinema no seu tempo e país e, 

ao mesmo tempo, a insistência em princípios do cineasta, o peso da geração pós-1968 e 

seus conflitos estão assinalados nos dois filmes. 

 Essa questão dos pares formados na produção de Moretti pode render 

aproximações interessantes com relação à temática da transmidialidade, dispostas a 

retomar os dois primeiros longas, rodados em Super-8, cujo caráter amador oferece uma 

                                                             
3
 Se o país viveu um período de poucas inovações e um esquecimento do cinema por parte da política, a 

tradição de grandes diretores, atores e filmes italianos sempre foi reconhecida internacionalmente e, nos 

anos de 1980 e 1990, uma nova geração de jovens realizadores ganhou proeminência, com alguns 

expoentes que puderam ser vistos como representantes de uma terceira renascença do cinema italiano, 

seguindo os passos do Neorrealismo e da geração de Bertolucci e Pasolini – são nomes, além de Nanni 

Moretti, como Maurizio Nichetti, Gabriele Salvatores, Giuseppe Tornatore, Gianni Amelio, Roberto 

Benigni, Francesca Archibugi, Carlo Carlei (BONDANELLA, 2001, p. 240). 
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energia intensa na profunda análise da juventude de meados dos anos de 1970, sem os 

propósitos daquela que viveu a década anterior. Nas palavras de Pier Paolo Pasolini, ao 

condenar os jovens de 1968, a geração era descrita pela sua aparência contestatória 

como “máscaras de uma integração subserviente e inconsciente que não provoca 

piedade” (PASOLINI, 2009, p. 20). 

 Desde os primeiros longas de Moretti a expressão irônica do declínio de uma 

revolução sociocultural aparece bem marcada, porém o diretor parece zombar de seu 

próprio teor crítico, procedimento que torna ainda mais contundente suas intenções, 

sobretudo quando quando os filmes utilizam recursos, como o ponto de vista múltiplo a 

circundar, confirmar ou reelaborar uma primeira pessoa. As tramas de Io sono un 

autarchico (Nanni Moretti, 1976) e Ecce bombo (Nanni Moretti, 1978), principalmente, 

são sustentadas pelas espirais ideológicas, no plano dos conteúdos, enquanto as 

personagens permanecem inquietas, inconstantes, em percursos inconclusos.  

 Ao invés de jovens conectados ao seu tempo, Moretti oferece ao seu espectador a 

inquietação particular transformada em sentimento frustrado dos protagonistas. Com 

esse quadro, aspectos muito relevantes de uma geração passam a ser formalizados 

artisticamente, na forma de um parecer estético sobre as incertezas predominantes. O 

olhar crítico de Moretti está inscrito desde a forma, pois a estrutura aparentemente 

“narrativa” corresponde a uma desestrutura real. 

 

 Conforme pudemos concluir em trabalhos anteriores (BETELLA, 2017) é 

insuficiente falar de autoficção para designar a estratégia da primeira pessoa de Moretti 

em seus filmes. Elegendo-se como primeira pessoa em suas obras inaugurais, e 

assumindo o protagonismo por meio do personagem Michele Apicella, ele expõe a vida 

e os artifícios, por meio de uma narrativa arbitrária. Então temos, de um lado, os 

protagonistas instáveis e, de outro, o valor de uma representação (de classe, de geração, 

de ideologia) instigante. 

 No par de filmes ora aqui examinados, o experimentalismo notório não nos leva a 

concluir sobre pretensões anticonvencionais de forma, posto que o objetivo de Moretti 

sempre foi ligado ao cinema de autor, reverenciado e referenciado em ambos os filmes: 

se a homenagem a Pasolini aparece em Caro dario, a trilha sonora de Aprile retoma 

exemplares de La dolce vita, de Federico Fellini. No entanto, o modo como se estrutura 
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o ponto de vista ao longo da filmografia confirma um exercício proveitoso, com etapa 

significativa em Caro diario, uma espécie de 8 1/2 de Moretti. 

 Num passo seguinte, que não caberia aqui, o exercício evolui para o que podemos 

ver em dois outros filmes “pares”, O quarto do filho (2003) e Mia madre (2015), 

associados não apenas à temática do luto, como também pela forma por meio da qual 

ambos apresentam o ponto de vista dos protagonistas e a atuação de Moretti. O 

protagonismo do ator passa a importar menos que o ponto de vista, assumido pela 

família no primeiro caso e pela protagonista Margherita, no segundo. 

 

2. 

 Arlindo Machado (2016) ressalta a desmontagem ou a problematização do 

dispositivo cinematográfico pelo próprio cinema, localizando em momentos primordiais 

na década de 1920, com Vertov, Gance e Eisenstein, ou em fases mais revolucionárias 

na década de 1960, no cinema experimental underground, a recusa do dispositivo 

standard e seu modelo industrial, reação que incluía formatos de exibição provocadores, 

desvelamento da ilusão cinematográfica e, ao mesmo tempo, resistência do fascínio 

imaginativo. 

 Os filmes narrativos dramáticos possuem, em geral, a definição do ponto de vista 

por meio de uma voz que seria correspondente em literatura à primeira ou terceira 

pessoa. Há filmes experimentais que se livraram dessa obrigação, e definem seu ponto 

de vista apenas pelo posicionamento de câmera, mas não é o caso de Nanni Moretti. Em 

seus filmes, os personagens se narram e, vez ou outra, aparece a voz over para 

contribuir com a narrativa. Essa voz, presente de modo determinante em Caro diario e 

Aprile, se sobrepõe às imagens e não está no espaço nem no tempo em que as ações 

acontecem, ou seja, ela é acrescentada às cenas como uma reescritura das mesmas. 

 Dos primeiros curtas até as últimas produções, sobretudo nos doze longas-

metragens escritos, dirigidos e interpretados pelo diretor, o cinema de Moretti oferece 

material para análise sob uma perspectiva transmidiática, pois o universo narrativo 

permite uma aproximação aos suportes e aos conteúdos com uma discussão que pode 

versar pelo menos sobre três aspectos. O primeiro levaria em conta o aparato de 

captação de imagens nos primeiros filmes (8 e 16mm), etapa quase obrigatória para 

cineastas iniciantes nos anos de 1960 e 1970, e as limitações utilizadas em benefício de 
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um estilo, pontuado pela câmera fixa, que se afirma e se revisa ao longo da filmografia, 

não exatamente atingindo o anticonvencional, mas a expressão irônica do declínio de 

uma revolução sociocultural. 

 O segundo aspecto, que nos interessa de perto neste momento, explora a utilização 

da primeira pessoa (e da autoficção) como aliada natural do experimentalismo e como 

exercício de ponto de vista, com um alter ego em cinco dos primeiros filmes, foco 

autobiográfico assumido no sétimo e oitavo longas (Caro diario, 1993, e Aprile, 1998), 

e distanciamento do “eu” a partir do nono (O quarto do filho, 2001). 

 Finalmente, podemos contar ainda com a atuação de Moretti, que deixa de ser 

protagonista das tramas à medida que os sentimentos e personalidades envolvidos 

requerem um deslocamento do olhar para enfoque sociopsicológico diferente e, 

consequentemente, dirigido a outro sujeito. Ainda que o diretor tenha comentado que 

atuar e dirigir ao mesmo tempo eram processos mais adequados para a agilidade dos 

mais jovens, acreditamos nessa guinada estética promovida pela autoria.  

 Caro diario se divide em três “capítulos”: In vespa, Isole e Medici (Na Vespa, 

Ilhas e Médicos), todos “narrados” em parte pelo diarista que utiliza a voz para 

percorrer o texto que também escreve em seu diário. A escrita, nas cenas em que 

Moretti aparece anotando em seu diário costura e uniformiza os capítulos que, por sua 

vez, organizam o filme com um modo de divisão próprio do romance. No primeiro 

episódio, a espontaneidade calculada do protagonista que passeia pelas ruas de Roma 

elege seus objetos de crítica: a desilusão da geração pós-1968, a especulação 

imobiliária, a descaracterização da cidade, o papel do crítico cinematográfico, o estado 

do cinema e o próprio ponto de vista. No segundo capítulo, o protagonista visita as ilhas 

de Lipari, Salina, Stromboli, Panarea e Alicudi com seu amigo intelectual. Em cada 

ilha, índices de degradação material e moral: conforme lembra Mariarosaria Fabris 

(2008), o espaço antes retratado por um Rossellini ou um Antonioni é mostrado em sua 

destituição como pontos de turismo de massa. O filme se fecha com um episódio 

autobiográfico genuíno, a doença misteriosa que se define como linfoma de Hodkin, de 

difícil diagnóstico na forma de percurso cômico da personagem. O episódio é marcado 

pelos efeitos cômico-grotescos possibilitados pela montagem e pelo enquadramento 

fixo, como a reter o estado do diarista que reelabora as memórias recentes. 
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 Em Aprile a aberura do filme se dá com o discurso de Emilio Fede no jornal 

televisivo para anunciar a vitória de Silvio Berlusconi nas eleições de 1994. Nanni 

Moretti, desconcertado ao lado de sua mãe não vê outra saída a não ser fumar maconha 

pela primeira vez. Com a vitória da direita, pensa em dirigir um documentário sobre a 

figura de Berlusconi e sobre o conflito de interesses (o político era dono de quase todas 

as emissoras de TV), mas o projeto será abandonado em favor de um musical.  

Curiosamente, vale o comentário paralelo sobre o filme Il Caimano (Nanni Moretti, 

2006), em que o diretor aparece no papel de si mesmo e, diante da proposta de um 

roteiro de uma jovem cineasta para um filme sobre Berlusconi, Moretti-personagem 

confessa já ter pensado num filme semelhante, mas abandonara a ideia, porque não 

valeria a pena... 

 Em Aprile o tempo passa e em 1996 as eleições são antecipadas, a esquerda 

vence. Moretti volta ao projeto de um filme político, mas descobre que será pai. A vida 

do diretor se divide entre a pesquisa para o documentário, a gestação, o nascimento e os 

primeiros anos do filho. Todas as faces esbarram em dificuldades. Ele filma um musical 

sobre o confeiteiro trotskista, que havia sido mencionado em Caro diario como beffa, 

como uma desculpa para dizer aos corretores de casas que a visita se tratava de uma 

procura de locação para um filme. 

 Tanto em Caro diario quanto em Aprile, há cenas registradas antes dos filmes 

tomarem forma definitiva. Caro diario deveria ser um documentário quando as cenas 

dos passeios de Vespa são rodadas. Quando o diretor concebe o longa, decide inserir o 

episódio autobiográfico e alguns planos tomados durante as sessões de radioterapia. 

Analogamente, quando decide filmar Aprile, Moretti insere as cenas com seu filho com 

poucos meses de vida. A presença do menino não é apenas a nota autobiográfica, mas 

define a decisão do diretor em abandonar um projeto anterior a Aprile (a ideia de O 

quarto do filho, que seria realizado em 2003) de tema doloroso e difícil. Moretti 

abandonou o projeto para recompor algumas ideias sobre a gangorra política nos anos 

de 1994-1998 e as dúvidas de um cineasta com obra estabelecida. Ainda como 

comentário, em seu mais recente filme, Mia madre, Moretti utiliza a biblioteca da sua 

falecida mãe para elemento cênico da casa da personagem mãe da cineasta Margherita e 

de Giovanni (papel de Moretti), além de alguns elementos de figurino também da mãe 

do cineasta para a mesma personagem. 
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 Nos últimos quarenta anos, o cineasta romano tem rebatido relações de poder e 

modelos democráticos contemporâneos, além de polemizar com o estado da produção 

cinematográfica e artística, de investigar as contradições de uma geração pós-1968 e 

trazer à tona a falência da esquerda e de relações familiares, colocando-se em meio aos 

acontecimentos, como personagem principal ou não.  

 A questão que se impõe em nosso estudo é encarar a manipulação do ponto de 

vista, seja pelas manifestações subjetivas, pela posse do lugar de narrador, corpo e/ou 

voz do personagem, com a confluência de elementos literários na construção narrativa, 

em obras audiovisuais dispostas a rever o lugar do protagonismo para iluminar a 

complexidade das posturas contemporâneas. 
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