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Resumo:  

Este artigo analisa o discurso cinematográfico canadense dos anos 60 e um de seus supostos 

temas de eleição: a questão da “identidade nacional”. Partindo da consideração de alguns 

aspectos da produção cinematográfica nativa e seus vínculos históricos com Hollywood, 

enfocam-se as principais medidas governamentais para o fomento da indústria 

cinematográfica, tais como a criação de órgãos públicos de produção e de leis incentivos; a 

relação entre a tradição documentarista – iniciada no final da década de 30 com a criação do 

Office national du film du Canadá – e os fundamentos estético/temáticos dos filmes de ficção 

dos anos 60; e a construção das personagens e de seus enredos biográficos nesses longas-

metragens.  
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Abstract:  

This article analyses the Canadian cinematographic speech of the 60’s and one of its 

supposed elected topics: the issue of the “national identity”. Starting from the consideration 

of some aspects of the native cinematographic production and its historical bonds with 

Hollywood, the main governmental measures to foment the movie industry are focused, such 

as the creation of public production organs and incentive legislations; the relation between 

the documentarist tradition, started with the creation of the Office national du film du 

Canada in 1939, and the esthetic/thematic fundaments of the fiction 60’s movies; and the 

characters’ construction and their biographic plot in those feature movies.  
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Je pense que ce qui nous définit 
nous canadiens, c’est précisément le peu 

d’intérêt que nous trouvons dans le fait 
d’être canadiens.1

 

 

Em 1960, enquanto a França testa a sua primeira bomba atômica, Cuba nacionaliza 

empresas norte americanas, China e URSS cortam relações diplomáticas, John Kennedy é 

eleito presidente dos EUA e mais de uma quinzena de países africanos declaram-se 

independentes – 558 longas-metragens são distribuídos no Canadá. Deste total, 231 são 

norte-americanos (41,8%), 118 são franceses (21,1%), 67 são britânicos (12%), 54 são 

italianos (9,7%) e 58 constituem produções de outros países (10,3). 

Nesse mesmo ano, o país assiste à vitória do Partido Liberal na província do Québec. 

É o fim de um período conhecido como la grande noirceur, iniciado ainda nos anos 30 com a 

vitória do partido da União nacional – capitaneado por Maurice Duplessis e apoiado pelo clero 

católico –, e marcado por uma política conservadora e repressiva. A partir de então o 

processo de modernização se acelera na província, com reformas que atingem diversas 

áreas, tais como a educação, a saúde, a cultura e o trabalho. É a chamada revolution 

tranquille, termo outorgado por um jornalista do Globe & Mail, de Toronto, e que na época 

possuía uma conotação levemente satírica. A empresa de eletricidade é estatizada, o sistema 

de ensino se torna laico e é lançada a revista Parti pris, cujos objetivos recobrem o laicismo, 

a independência e o socialismo. “Vive le Québec Libre!” é o slogan empunhado pelo Front de 

libération du Québec (FLQ), que entre 1963 e 1968 promove uma série de atentados contra 

os símbolos da Coroa britânica e o governo federal. O slogan é endossado pelo general De 

Gaulle, presidente da França, que em sua visita oficial à Exposição Universal de Montreal, em 

1967, brada “Vive le Québec Libre!” do alto de um balcão do Hotel de Ville. No ano seguinte 

é fundado o Partido Quebequense (PQ), que agrupa vários movimentos pela independência 

da província. Em 1969 tem início uma série de greves em diversos setores que culminaria, 

três anos mais tarde, com uma greve geral decretada pelas três grandes centrais sindicais e 

o encarceramento de seus líderes. A década se encerra com o seqüestro, em outubro de 

1970, de um diplomata britânico e do ministro do trabalho do Québec pelo FLQ; alegando a 

iminência de uma guerra civil, o governo decreta a lei marcial e mais de quatrocentas 

pessoas são presas sem acusação definida.  

As palavras de ordem desta “revolução”, nem sempre tranqüila na arena política, 

também ecoam no campo artístico: “No terreno cultural, é a emergência de um cinema, de 

uma literatura, de uma música quebequense que foi interpretado como sinal de que uma 

revolução tranquila’ estava em curso” (HOULE apud HARCOURT, 1992: 60). De fato, os anos 

60 têm início no Québec, apenas no que se refere ao cinema, com a organização do Premier 

Festival international du film de Montréal (FIFM); a criação da revista Objectif, de curta 

duração mas que constituiria um marco dentre as publicações especializadas da época por 

sua abordagem inovadora e polêmica, que ia de encontro a uma certa crítica cinematográfica 

                                                           
 
1 Patricia Rozema, cineasta canadense. 
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oriunda de movimentos católicos (e representada por revistas como Séquences, por 

exemplo2); e sobretudo, com a emergência de uma nova safra de filmes – curtas e longas-

metragens, de ficção e documentários –, politicamente engajados e esteticamente 

inovadores. Até meados da década são produzidos os longas-metragens de ficção Seul ou 

avec d’autres (1961), de Denis Heroux, Denys Arcand e Stéphane Venne; A tout prendre 

(1963), de Claude Jutra; Le Chat dans le sac (1964), de Gilles Groulx; Le Révolucionnaire 

(1965) e Patricia et Jean-Baptiste (1966), de Jean Pierre Lefebvre; La Vie heureuse de 

Léopold Z (1965), de Gilles Carle; e Entre la mer et la l’eau douce (1966), de Michel Brault. 

É lançado também, dentre vários outros, o documentário Pour la suite du monde (1962), de 

Pierre Perrault e Michel Brault, considerado um dos clássicos do cinema direto. 

Mas essa efervescência política e cultural que sacode o Québec não se restringe à 

província: enquanto os EUA bombardeiam o Vietnã, a revolução cultural incendeia a China, o 

maio de 68 se alastra como um rastilho de pólvora, o homem toca a lua e os acordes de 

Woodstock prenunciam o fim de um sonho, o Canadá inglês também se vê às voltas com 

suas pequenas barricadas cotidianas. Se politicamente a situação parece mais tranqüila que 

no Québec, o meio artístico e estudantil não assiste impassível às imagens que chegam de 

todas as partes do mundo pela TV: entre a publicação de La Galaxie Gutemberg (1962), de 

Marshall MacLuhan, e as emissões de This Hour Has Seven Days pela CBC, surgem em 

Ontário e outras províncias vários grupos de teatro e uma série de longas-metragens que 

representam, assim como seus homólogos quebequenses, uma ruptura temática e estética 

com a produção anterior. Repetindo a façanha de Seul ou avec d’autres (1961), produzido 

pela associação de estudantes da universidade de Montreal, Larry Kant filma Bitter Ash 

(1963), financiado pela associação de estudantes da universidade de Colombie, em 

Vancouver, e David Secter realiza Winter Kept Us Warm (1965) na universidade de Toronto. 

Enquanto isso Donald Owen lança Nobody Waved Good-Bye (1963) e The Ernie Game 

(1967).  

Projetados em conjunto, esses longas-metragens compõem uma imagem 

multifacetada do que foram aqueles anos no país. Realizados com baixo orçamento, muito 

improviso e câmera na mão, esses filmes colocam em quadro uma juventude urbana em 

movimento, oscilando entre a alienação individual e o engajamento político; encontrando no 

sexo, nas drogas e no rock’n’roll um meio pacífico de contestação do establishment, ou 

empunhando armas para a revolução. Esteticamente inovadores no contexto da produção 

nativa, esses longas-metragens – de ficção e documentários – iriam se tornando cada vez 

mais engajados politicamente ao longo da década. Como notam vários críticos, na época 

acreditava-se em todo o Canadá (assim como em outros países), que o cinema poderia 

constituir um eficaz instrumento de mudança política e social, contribuindo, com outras 

manifestações artísticas, à formação de uma identidade nacional.  

                                                           
 
2 Para muitos críticos, a Objectif teria desempenhado na província um papel equivalente àquele 

representado pelo Cahiers du cinéma no campo intelectual e artístico nas décadas de 60/70, 
constituindo uma referência fundamental para os cineastas quebequenses daquela geração. Já a revista 
Séquences, fundada em 1955 e contando com o apoio da Jeunesse étudiante catholique (J.E.C), seguiria 
uma linha editorial mais conservadora. Cf. Véronneau, 1993, p. 144.    

 



 

 

 

  O Olho da História, n. 14, Salvador (BA), junho de 2010.                                  Debora Beder 
                                           
 

“Tínhamos a impressão que a vida era eterna, que a História se faria rapidamente, 

que após 68 as coisas iriam realmente mudar”, lembra Arcand (apud JEANCOLAS, 1992: 71). 

Entretanto, em meio ao “make love, not war” dos beatniks contra a guerra do Vietnã, às 

viagens de ácido embaladas ao som de rock, amor livre e grandes festivais, o início da 

década de 70 assistiria também aos golpes de Estado financiados pelos EUA no Camboja e 

no Chile, à resistência armada às ditaduras na América Latina, à crise deflagrada pelo 

embargo do petróleo promovido pela OPEP, ao massacre de palestinos na Jordânia e aos 

primeiros tiros da guerra civil que devastaria pelos próximos anos Angola e Líbano, dentre 

tantos outros conflitos. E em 1974, enquanto estourava o caso Watergate e a “revolução dos 

cravos” cantava o fim do salazarismo em Portugal, o Canadá se tornava o maior consumidor 

de filmes made in USA, perfazendo – com 54.400.000 $ – 10% do total arrecadado pela 

indústria cinematográfica norte-americana naquele ano.   

“Podemos considerar os sessenta primeiros anos do cinema no Canadá como uma 

série de lutas épicas, frequentemente perdidas desde o início, para escapar do punho 

oligárquico de Hollywood” (MORRIS, 1992: 131).  

 Com efeito, o primeiro longa-metragem de ficção realizado no país, Evangeline 

(1913), constitui um exemplo significativo da proposição acima. Além de sua cópia ter sido 

perdida, restando apenas alguns fragmentos esparsos, o primeiro longa-metragem 

canadense foi realizado e estrelado por... americanos. Para McSorley (1992: 201) o 

desaparecimento de Evangeline ilustraria de modo exemplar a própria história do cinema 

canadense, um cinema que em sua perspectiva continuaria pouco conhecido internamente e 

ausente da memória coletiva da nação.  

E poder-se-ia acrescentar: com os olhos postos em Hollywood. 

 De fato, pode-se dizer que a produção cinematográfica canadense sempre esteve 

intrinsecamente relacionada a Hollywood e ao monopólio exercido pelas companhias 

estadunidenses de distribuição e exibição no país. Dentre as principais razões alegadas para 

explicar a dificuldade de desenvolvimento de uma indústria cinematográfica nativa estariam 

a proximidade com os EUA e o fato de ambos os países compartilharem, em grande medida, 

a mesma língua. Nesse sentido é significativo que a produção cinematográfica no Québec, 

província outrora colônia francesa, seguiu um desenvolvimento singular em relação ao 

restante do país.          

O monopólio exercido pelas majors americanas fincou suas bases no Canadá logo 

após as primeiras projeções cinematográficas, realizadas em junho de 1896, em Montreal. 

Organizadas por um representante dos irmãos Lumière, as projeções se tornam rapidamente 

uma atração popular, atraindo um público ávido por novidades. Mas o sucesso instantâneo 

do cinematógrafo não demoraria em atirar a cobiça dos vizinhos do sul, dando início ao 

domínio americano dos circuitos de exibição e dificultando a difusão dos longas-metragens 

nativos produzidos nas primeiras décadas do século XX.  

“Apesar dos esforços dos canadenses para projetar sua própria imagem, é a imagem 

hollywoodiana do Canadá que acabaria se impondo mundialmente”, analisa Morris (1992:  

124), referindo-se à situação vigente até a década de 50. De fato, após um início promissor 

nas primeiras décadas do século XX, a nascente indústria cinematográfica canadense seria 
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atropelada por Hollywood. A partir dos anos 20, os EUA passariam a incluir o Canadá como 

parte de seu próprio mercado interno cinematográfico – o domestic market – fazendo com 

que as receitas de seu box-office contabilizassem também as obtidas em território 

canadense. Nos anos 30, a produção cinematográfica se tornaria cada vez mais escassa, 

restringindo-se praticamente aos filmes governamentais. Para Morris, este período 

constituiria um dos mais sombrios na história da produção cinematográfica do país, 

transformada, em suas próprias palavras, em uma “sucursal de Hollywood”: os longas-

metragens realizados nesta década seriam majoritariamente os “filmes de cota express”, 

produções financiadas por Hollywood e destinadas ao mercado britânico.  

Não obstante essas dificuldades, a produção cinematográfica canadense não ficaria 

estagnada, resistindo, com maior ou menor sucesso, ao monopólio das companhias 

estadunidenses. Em que pesem os equívocos da política governamental nessa área, o Estado 

desempenharia um papel fundamental no desenvolvimento de uma infraestrutura 

relativamente estável de produção cinematográfica, notadamente mediante a criação de 

certas instituições públicas, como o Office national du film du Canada (ONF), em 1939; o 

Conseil des arts du Canada, em 1957; e a Société de développement de l’industrie 

cinématographique canadienne (SDICC), em 1967. 

 Fundado no mesmo ano em que o Canadá se engaja na Segunda Guerra Mundial, o 

Office national du film du Canada (ONF) representa indubitavelmente um marco no contexto 

da produção cinematográfica nacional. O órgão foi criado após o estabelecimento, em 1932, 

de um inquérito federal que tinha por objetivo investigar o monopólio exercido por 

companhias hollywoodianas no país. O resultado do inquérito – que concluiu finalmente pela 

existência do referido monopólio –, leva o governo a implementar o ONF em 1939, criando 

assim a primeira instituição pública de fomento à produção cinematográfica nacional. Uma 

produção, cabe notar, durante anos extremamente centralizada e, significativamente, 

orientada para os formatos negligenciados por Hollywood: o documentário, o filme 

experimental e o curta-metragem. Essa orientação, é escusado dizer, decorria menos de 

uma vocação extraordinária dos cineastas nativos para esses formatos, do que pelo interesse 

do governo federal em manter uma política de boa vizinhança com os EUA; com essa 

resolução o Canadá renunciava, frente às companhias estadunidenses, à lucrativa indústria 

do entretenimento, e consagrava-se ao documentário e à propaganda governamental.3  

 Para planejar e levar a cabo a implementação do Office national du film du Canada 

(ONF), o governo recorre a John Grierson, considerado o fundador da chamada escola 

inglesa de documentário e um dos primeiros teóricos do cinema documentário. Encarregado 

de elaborar as diretrizes que regeriam o ONF, Grierson se tornaria uma figura capital nos 

primeiros anos dessa instituição. As diretrizes por ele estabelecidas para a instituição eram 

claras e, bem entendido, consoantes às expectativas do governo: o ONF seria responsável 

                                                           
 
3 É interessante notar que certos críticos atribuem ao realismo, que supostamente imperaria na 

tradição artística do país, o privilégio acordado ao documentário na cinematografia nativa: “O artista 
canadense trabalha no interior de uma esmagadora tradição artística: o realismo. O realismo influenciou 
nossa literatura, nossa pintura, nosso teatro, nossa televisão e nossa maneira de fazer filmes. Nesse 
país, assim como no espírito de muitos de seus habitantes, o cinema é virtualmente sinônimo de 
documentário. Mesmo nossas ficções nascem nesse terreno” (HANDLING & VÉRONNEAU, 1990: 179). 
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pela produção e distribuição de filmes nacionais, de caráter educativo, com fins de promover 

junto aos canadenses, uma população dispersa em um extenso território, a compreensão de 

sua própria cultura e de seu vasto país. Para lograr tal intento a prioridade seria acordada ao 

cinema documentário, gênero concebido por Grierson como uma forma de “interpretação 

criativa da realidade”. Pode-se dizer que a proposta consistia, em última instância, em 

interpretar o país para os seus habitantes, difundindo os valores e ideais nacionais – 

proposta esta particularmente pertinente em tempos de guerra, como ilustra a profusão de 

filmes institucionais americanos, ingleses e alemães durante o conflito.  

Essa espécie de nacionalismo cinematográfico não incluía, a princípio, o longa-

metragem de ficção. Imbuído pela idéia de que o cinema deveria desempenhar uma função 

pedagógica e de interesse público para a sociedade, e convencido da impossibilidade e, 

sobretudo, da inutilidade de se investir no Canadá em uma indústria cinematográfica nos 

moldes de Hollywood – tendo em vista o monopólio das majors –, Grierson teria, na 

perspectiva de certos historiadores do cinema, se oposto à produção de longas-metragens de 

ficção. Para Morris (1992: 129), essa oposição dever-se-ia à incompreensão de que medidas 

práticas poderiam ser tomadas para diminuir o monopólio de Hollywood e viabilizar uma 

indústria nacional, e teria condicionado, em parte, a política governamental adotada no pós-

guerra sobre a questão.  

Com sede em Otawa até 1956, quando seria então transferido para Montreal, o 

Office national du film du Canada (ONF) constituiria nas próximas décadas o maior centro 

produtor de filmes no país. Centro produtor de documentários e laboratório para filmes 

experimentais – como os de Norman McLaren, por exemplo, premiados em diversos festivais 

mundo afora. Assim, mediante a estruturação de uma equipe altamente qualificada, a 

produção do ONF iria adquirindo prestígio aos olhos da crítica canadense e reconhecimento 

internacional. Abandonando gradualmente o didatismo característico dos anos de guerra, 

descentralizando e diversificando a sua produção, o ONF propiciaria o desenvolvimento de 

novas linguagens e tecnologias, tornando-se o motor de um cinema não comercial e 

alternativo a Hollywood.  

Iniciadas no pós-guerra, essas transformações se acelerariam sobretudo a partir dos 

anos 60. A princípio reticente em produzir longas-metragens de ficção, o Office national du 

film du Canada (ONF) cederia aos poucos à pressão interna de seus cineastas, 

principalmente no Québec, e financiaria alguns filmes – mas sempre à custa de muitas 

controvérsias devido ao montante investido nesses projetos. De qualquer modo, pode-se 

dizer que esse financiamento, ainda que esporádico, contribuiu para o surgimento de uma 

nova safra de longas-metragens nesse período. 

O Conseil des arts du Canada também desempenharia um papel importante no 

fomento à produção cinematográfica nativa. Fundado em 1957 com o objetivo de promover 

o desenvolvimento e a realização de projetos culturais em diversas áreas, o órgão apoiaria 

filmes experimentais, de ficção e outras produções consideradas não comerciais. Além deste 

apoio, o Conseil des arts du Canada também subvencionaria a organização de um sistema 

nacional de cooperativas cinematográficas autônomas, geradas pelos próprios cineastas – 

sistema este que teria propiciado uma produção diversificada em várias regiões do país.  
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Por fim, em 1967 o governo federal criaria a Société de développement de l’industrie 

cinématographique canadienne (SDICC), um órgão especificamente destinado a promover a 

realização de longas-metragens. Fundada no quadro das reivindicações políticas e sociais dos 

anos 60, e tendo por objetivo favorecer o desenvolvimento de um cinema de autor de 

pequeno orçamento, a SDICC iria gradualmente orientando seus investimentos para a 

realização de filmes comerciais, passíveis de gerar um retorno financeiro para a instituição e 

assim, sustentar indiretamente a realização de outros projetos. Para atingir tal meta, a 

SDICC passaria a investir em projetos com ambições mais financeiras do que propriamente 

autorais,  realizados segundo os moldes hollywoodianos – sem dispor, entretanto, dos 

mesmos budgets. Preocupada menos com a qualidade artística do que com a rentabilidade, a 

SDICC acabaria financiando inclusive alguns “films de fesses”, assim denominados por 

incluírem cenas eróticas mais ousadas para a época, obtendo não raro sucesso em seus 

investimentos.  

Essa estratégia adotada pela SDICC para promover uma indústria cinematográfica 

nativa – priorizando o cinema comercial em detrimento do filme de autor, geralmente 

considerado pouco rentável –, encontrou resistências, evidentemente, sendo contestada por 

diversos agentes no campo cinematográfico. Não obstante as críticas, essa estratégia teria 

propiciado o surgimento de novos realizadores, sobretudo a partir da década de 70, através 

do financiamento com fundos públicos de primeiros filmes de baixo orçamento (JEANCOLAS, 

1992: 65 et seq.).  

Outra medida governamental que também contribuiu para a promoção de novos 

longas-metragens, sobretudo a partir de meados da mesma década, seria a implementação 

de leis de incentivo – as tax shelters – que permitiam ao contribuinte a dedução no imposto 

de renda de quaisquer somas investidas na produção cinematográfica. Mais operativo em 

Ontário do que no Québec, esse sistema daria origem a uma espécie de boom 

cinematográfico, favorecendo o surgimento de longas-metragens cujo único objetivo era 

gerar lucro imediato aos seus investidores. Como nota Jeancolas (1992: 67) com as tax 

shelters o cinema de autor não era concernido, sendo o filme considerado apenas como uma 

mercadoria rentável. 

Contrapondo-se a esse cinema comercial que procurava conquistar o público 

imitando Hollywood – embora as somas investidas não fossem as mesmas e a imitação 

geralmente resultasse pífia – o cinema de autor canadense teria, na análise de vários 

críticos, elegido a questão da identidade nacional como um tema constante. O tema 

perpassaria a construção das personagens e de seus enredos biográficos através de certas 

recorrências, tais como a preocupação com a marginalidade ou a alienação do indivíduo, seu 

sentimento de impotência, de não pertencimento em um mundo que escapa à sua 

compreensão. “Os filmes valorizam personagens que passam por crises de identidade, que 

aspiram a mundos melhores. Eles interrogam o real sem realmente o cernar”, observa 

Clandfield (1992: 135), referindo-se aos filmes realizados em Ontário entre os anos 60 até 

meados da década de 80.  

Não por acaso, conforme enfatizam tantos críticos, o protagonista padrão do cinema 

canadense seria uma espécie de antítese do herói hollywoodiano: grosso modo, um homem 
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às voltas com uma “crise de identidade”, inseguro quanto aos seus valores, indiferente em 

relação ao mundo que o cerca, indeciso com as mulheres e incerto quanto ao futuro. Esse 

protótipo nativo de anti-herói, imagem de certa forma invertida do herói hollywoodiano – 

absolutamente determinado quanto as suas ações e seguro de seus valores –, teria recebido 

o apelido pouco lisonjeiro de “the poor schmuck” ou “pauvre connard”: 

(...) um macho passivo sonhador que fabula sobre suas capacidades de amante, de guerreiro, 
de homem de negócios. Ele não se situa em nenhum contexto humano, social ou político. Ele 
tem relações infrutíferas com mulheres que, no fim das contas, o rejeitam. Ele se afasta 
vacilante rumo a um futuro incerto (...) (BROWNE, 1992: 180).  

 

 Em que pese talvez certo exagero nesta apreciação, não deixa de ser significativo 

observar, contudo, a constância com a qual críticos e historiadores ressaltam as oposições 

supostamente constitutivas através das quais a figura do “pauvre connard” teria sido 

construída. De acordo com esta perspectiva, as inúmeras variações concernentes a esta 

figura – em versões na qual esta aparece mais ou menos hesitante, mais ou menos insegura 

– constituiriam não apenas uma recusa dos cânones ditados por Hollywood, como também, 

mais profundamente, dos próprios valores da sociedade estadunidense. Para Pevere, por 

exemplo, um traço característico da cinematografia nativa seria justamente a crítica ao 

“individualismo triunfante”, um valor exemplarmente propalado pela figura do herói 

hollywoodiano: 

A mise en scène da insignificância e da impotência individual em tantos filmes canadenses 
decorre do ceticismo em relação ao princípio mais fundamental do cinema hollywoodiano: a 
crença na potência transcendente da vontade humana. Obcecados pelo indivíduo que tenta 
sem sucesso mudar as coisas, numerosos são os filmes que desmistificam não somente o 
principal valor do cinema hollywoodiano, como também a cultura estadunidense em geral 
(PEVERE, 1992: 146).  

 

 Ainda segundo o autor, essa crítica empreendida por boa parte da cinematografia 

canadense ao american way of life seria tanto mais significativa ao considerar-se a extensão 

do monopólio exercido por Hollywood no país: dominação que de seu ponto de vista não se 

restringiria apenas às telas, ou seja, aos circuitos de distribuição e exibição, mas abrangeria 

também o imaginário nativo.  

 No entanto, desinflar cinematograficamente o american way of life em uma 

sociedade que nutriria sentimentos ambivalentes em relação ao vizinho, “invejando” e 

“desprezando” a cultura estadunidense; e submetida a um “legendário complexo de 

inferioridade cultural” e “deferência em relação a Hollywood” – não parece constituir tarefa 

das mais fáceis. Não por acaso, hesitante e pouco propenso à ação, a sorte reservada ao 

protagonista de tantos filmes canadenses não seria das mais promissoras: 

Se houvesse uma só figura a reter nessa cinematografia de múltiplas faces é aquela, 
recorrente em numerosas obras de ficção, de um homem jovem e de bom coração, duvidoso 
de si e dos outros a tal ponto de transformar seu destino em uma derrocada inelutável e 
injusta (GAREL, 1992: 10).  

 

 Fracasso, impotência, pessimismo. As expressões abundam para descrever, por 

assim dizer, os estados d’alma e o destino melancólico deste sorumbático personagem, 

acometido de “desafeição individual e social” e “desengajamento crônico”.  
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Ao considerar o conjunto dessas apreciações, pois, não deixa de ser significativo 

notar a ênfase com que críticos e historiadores do cinema canadense referem-se, de uma 

forma ou de outra, à “anemia da identidade canadense face aos EUA”. De certo modo, dir-

se-ia que o espectro de Hollywood – que já arruinou alguns projetos de indústrias 

cinematográficas nacionais mundo afora – assombra cineastas e críticos nativos mais do que 

quaisquer outros. Creditada ao compartilhamento das mesmas fronteiras e da mesma língua 

– excetuando-se o Québec –, com o poderoso vizinho, essa alegada “anemia” cultural 

canadense frente aos EUA constituiria, paradoxalmente, uma espécie de sinal diacrítico a 

marcar simbolicamente, ainda que par défaut, uma identidade singular. Nesse sentido a 

observação de Pevere é bastante reveladora; ao ressaltar o aspecto “subversivo”, presente 

em tantos longas-metragens de ficção canadenses, dessa “atração estóica pela mise en 

scène do desespero nu”, o crítico sugere justamente essa construção de uma identidade 

coletiva por oposição à dos vizinhos: 

Quando consideramos que ideologicamente o objetivo principal da indústria do espetáculo nos 
EUA é o espetáculo mesmo da gratificação pessoal e do sucesso (as indústrias do espetáculo 
constituindo a cadeia de montagem da fábrica de sonhos estadunidense), existe alguma coisa 
de perverso e teimoso, talvez mesmo perigoso, nessas cenas nacionais de sofrimento e 
abnegação. Recusando agressivamente a filosofia hollywoodiana standard, vários cineastas 
ontarienses contemporâneos fizeram mais que elucidar o que somos enquanto canadenses: 
eles identificaram claramente o que não somos. Ainda que alguns possam ver nisso uma 
maneira negativa de nos definirmos, é também algo, talvez, tipicamente, profundamente 
canadense [sem grifo no original] (PEVERE, 1992: 151).  

 

Como sabemos, embora toda identidade – individual e coletiva – seja construída em 

função de uma alteridade, não deixa de ser interessante notar a explicitação de alguns 

aspectos desse processo no campo cinematográfico. A análise desse conjunto de apreciações 

sugere que a construção de uma cinematografia com identidade própria em oposição ao 

modelo hollywoodiano – incontestavelmente uma referência incontornável no campo 

cinematográfico – parece adquirir, no Canadá, uma conotação bastante singular. Tratar-se-ia 

não somente de um problema, comum a outros países, relativo ao monopólio dos circuitos 

de distribuição e exibição por companhias estadunidenses, mas também de uma demasiada 

proximidade com os EUA – tanto mais perigosa por não ser apenas geográfica, como 

também lingüística e cultural. To be or not to be Hollywood quando a proximidade é tanta 

que conduziria, supostamente, ao apagamento simbólico da diferença?  

Nesse sentido, compreende-se melhor o distanciamento operado pela cinematografia 

nativa em relação ao modelo hollywoodiano, calcado na ação eficiente e enérgica de um 

herói resoluto, seguro de si e de seus valores. Pode-se dizer que esse distanciamento se 

refere não apenas à construção das personagens e de seus enredos biográficos – cuja figura 

do “pauvre connard”, como vimos, é exemplar –, mas também no que tange à própria 

linguagem cinematográfica. “Nosso cinema é profundamente nostálgico, é o cinema do ‘eu 

deveria, então...’, um cinema sem violência onde ribomba em alguma parte a cólera dos 

fracos”, pondera Dansereau (apud HARCOURT, 1992: 62), referindo-se à falta de propensão 

do cinema nativo para os “elementos do espetáculo”. Não por acaso, ao contrário de 

Hollywood, o cinema canadense teria se especializado em “crônicas pessoais”, em “obras 

intimistas contemporâneas” que “descrevem o comportamento de seus concidadãos”. O 
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curioso é que esse traço “intimista”, mais próximo de uma crônica de costumes do que 

propriamente do espetáculo propiciado pelo filme de ação hollywoodiano, em seus mais 

diversos gêneros (“policial”, “western”, “terror”, “ficção científica”, “catástrofe”, etc), é 

creditado por certos críticos à própria tradição documentarista do cinema nativo.  

Com efeito, desenvolvendo-se justamente nos formatos negligenciados por 

Hollywood, a produção cinematográfica canadense se especializou notadamente no gênero 

documentário, inovando amiúde nessa área. Como vimos, desde a sua fundação, em 1939, o 

Office national du film du Canada (ONF) constituiu o principal centro produtor de 

documentários, somando-se a este órgão, no início dos anos 50, a rede de TV Radio Canada, 

subvencionada pelo Estado. Em fins da década de 50, concomitante às reivindicações sociais 

e culturais que começavam a agitar a sociedade canadense, surge uma nova safra de 

documentários cuja linguagem indica uma sensível ruptura com a tradição anterior, 

fortemente marcada pelo modelo cunhado por Grierson. O curta-metragem Les Raquetteurs 

(1958), de Gilles Groulx & Michel Brault, é geralmente identificado pelos críticos como o 

documentário anunciador desta ruptura. Produzido pelo ONF, no quadro da série Candid Eye, 

o filme teria “estourado como uma bomba”, constituindo um dos primeiros representantes do 

que seria conhecido posteriormente como o cinema direto.4  

Grosso modo, os representantes do que se convencionou chamar cinema direto 

propunham filmar a “realidade” do modo mais fiel e direto possível, procurando evitar ao 

máximo a manipulação ou a interferência do diretor e de sua equipe na captação do que se 

supunha ser este “real”. Ao invés de recorrer ao uso de legendas explicativas, à voz off ou à 

reconstrução de cenas – recursos narrativos comumente utilizados nos documentários das 

décadas anteriores –, essa nova safra de documentários passou a privilegiar a ação 

espontânea dos sujeitos filmados, com um mínimo possível de mise en scène e efeitos de 

montagem. Bem entendido, as inovações tecnológicas ocorridas na década de 50 foram 

imprescindíveis para o desenvolvimento do cinema direto, possibilitando não apenas uma 

maior mobilidade das equipes de filmagem, como também a redução de seus membros. 

Dentre estas inovações destacam-se a invenção do Nagra, que permitiu a captação 

sincrônica de som & imagem, facultando assim a escuta dos atores simultaneamente às suas 

ações; a câmera 16 mm, bem mais leve e fácil de manejar que as anteriores, conferindo 

maior agilidade ao fotógrafo; e o desenvolvimento de películas mais sensíveis, facilitando a 

filmagem em ruas e interiores com pouca iluminação.5  

                                                           
 
4 Criada por Tom Daly em 1958, a série Candid Eye produziria nos anos subseqüentes vários 

documentários considerados filmes-chave do cinema direto canadense, tais como The Backbreaking Leaf 
(1959), de Macartney-Filgate, sobre os colhedores de tabaco do sul de Ontario, e Lonely Boy (1962), de 
Kroitor & Koenig, sobre o cantor pop Paul Anka. Trabalhariam nessa série realizadores como Fernand 
Dansereau, Bernard Devlin, Louis Portugais e Leonard Forest, entre outros. 

 
5 De certa forma, pode-se dizer que o termo cinema direto recobre mais um conjunto de 

técnicas do que propriamente um movimento cinematográfico específico, posto que sob esta apelação 
foram agrupadas várias tendências bastante diferentes entre si, inclusive o cinéma-vérité associado a 
Jean Rouch. O cinema direto, conforme praticado na ONF, e o cinéma-vérité distinguir-se-iam 
especialmente no que tange à relação com o objeto filmado: enquanto o primeiro proporia uma relação 
mais observadora e distanciada, evitando ao máximo qualquer tipo de interferência durante a filmagem, 
o segundo, ao contrário, privilegiaria a interação com o objeto filmado, evidenciando a inevitável 
construção cinematográfica deste “real” e as inter-relações estabelecidas entre aquele que filma e quem 
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Produzido pelo Office national du film du Canada (ONF), pode-se dizer que tanto Les 

Raquetteurs (1958), quanto os demais documentários realizados em seguida – com a 

mesma proposta temática e estética –, revelam, em suas rupturas com a tradição onefiana, 

as tensões existentes no interior do próprio órgão. Uma série de reivindicações 

“peremptórias e legítimas” recaía sobre a ONF nesse período, exigindo a “descentralização, a 

democratização e um posicionamento diante das mudanças sociais que transformavam o 

Canadá (...)”, observa McIntosh (1992: 213 et seq.). Com efeito, as lutas travadas no ONF 

ecoavam em grande medida aquelas que agitavam a própria sociedade canadense, que 

começava a sentir a pressão de movimentos sociais mais amplos. 

É justamente nesse conturbado contexto que surgiria, a partir dos anos 60, uma 

espécie de mini boom de longas-metragens de ficção, sobretudo nas províncias de Ontário e 

Québec. Vários fatores contribuíram para esse aumento na produção, entre os quais, como 

já vimos, a fundação do Conseil des arts du Canada, em 1957, que incentivou a criação de 

cooperativas cinematográficas por todo o país; a fundação da Société de développement de 

l’industrie cinématographique canadienne (SDICC), em 1967; e a implementação de leis de 

incentivo fiscais, sobretudo a partir de meados da década de 70. 

 No Québec, grande parte dos cineastas que se aventuraram na ficção nos anos 60 já 

trabalhavam como documentaristas, vários inclusive no próprio Office national du film du 

Canada (ONF). Submetido à pressão interna de seus membros, que pleiteavam a realização 

de longas-metragens de ficção, o ONF acabaria financiando vários projetos; entretanto, seu 

custo relativamente elevado constituiria sempre uma questão bastante controvertida no 

interior da própria instituição. Além do ONF, a partir dos anos 70 a Société de 

développement de l’industrie cinématographique canadienne (SDICC) também começaria a 

financiar vários longas-metragens, seja em associação com produtoras privadas, seja com a 

Association coopérative de productions audiovisuelles (ACPAV), criada em 1973 por um 

grupo de cineastas de Montreal. Por fim, as leis de incentivo fiscais também incrementariam 

essa nova safra surgida nos anos 60 com a produção de filmes comerciais – sobretudo 

eróticos, um gênero não raro bastante rentável.6  

Excluindo-se essa última categoria, pode-se dizer que a maioria dos filmes de ficção 

produzidos nesse conturbado período tinha como tema central a questão da identidade. “Em 

certa medida, em todo o Canadá, mas sobretudo no Québec, acreditava-se que o cinema, 

                                                                                                                                                                          
é filmado. Em que pesem essas diferenças, cabe notar que houve um intenso debate, por vezes seguido 
de colaboração – tal como a que se estabeleceu entre Michel Brault e Jean Rouch, que convidou o 
primeiro para ser diretor de fotografia de Chronique d’un été (1961) – entre representantes dessas 
diferentes tendências.    

 
6 Dentre os longas-metragens produzidos pela ONF figuram, por exemplo, Le Chat dans le sac 

(1964), de Gilles Groulx; La Vie heureuse de Léopold Z (1965), de Gilles Carle; Kid Sentiment (1967) e 
IXE 13 (1972), de Jacques Godbout; Prologue (1968), de Robin Spry; Mon Oncle Antoine (1970), de 
Claude Jutra; Temps d’une chasse (1971), de Francis Mankiewicz; OK… La liberté (1972), de Marcel 
Carrière; e Taureau (1972), de Clément Perron. Já dentre aqueles realizados por produtoras privadas ou 
cooperativas podemos destacar Seul ou avec d’autres (1961), de Denis Héroux, Denys Arcand & 
Stéphane Venne; Trouble-fête (1963), de Pierre Patry; A Tout prendre (1963), de Claude Jutra; Patricia 
e Jean-Baptiste (1966), de Jean Pierre Lefebvre; Isabel (1967), L’Acte du coeur (1969), e Détour 
(1971), de Paul Almond. Dentre os eróticos, Valérie (1968), de Denis Héroux e Deux femmes en or 
(1970), de Claude Fournier, representam indubitavelmente um sucesso estrondoso de público, logrando 
um retorno financeiro muitíssimo mais elevado do que as somas inicialmente investidas. 
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assim como as demais artes, contribuía para a formação de uma identidade nacional”, 

lembra Harcourt (1992: 60). Bem entendido, a questão da construção de identidades – 

nacionais, étnicas, religiosas, sexuais – constituía um tema particularmente pertinente nos 

anos 60, quando a contestação ideológica promovida por diversos movimentos sociais 

repercutia nos mais variados campos, da política às artes, passando pela questão “racial” e 

pelos valores e práticas relativos ao corpo, à sexualidade e às relações de gênero. Questão 

pertinente nesse contexto, na perspectiva de vários críticos, contudo, essa preocupação teria 

sido uma constante entre os cineastas quebequenses, constituindo mesmo um tema de 

eleição na cinematografia dessa província, lingüística e culturalmente bastante singular em 

relação às demais províncias canadenses. Sob esse aspecto não deixa de ser significativa a 

expressão “retórica identitária”, utilizada por Véronneau (1992: 48) ao referir-se aos filmes 

de ficção quebequenses.  

Conforme lembra o crítico, as décadas de 40/50 constituíram um período de grandes 

transformações sociais no Québec, marcando a transição de uma sociedade católica 

tradicional, fundada na produção agrícola, para uma sociedade urbana – tensões que os 

filmes realizados no período deixam entrever. Do mesmo modo, no rastro das barricadas e 

nouvelles vagues cinematográficas que agitaram os anos 60, muitos filmes quebequenses 

condensam, temática e esteticamente, questões que estavam na pauta do dia. Assim, 

enquanto uns abordam explicitamente questões relacionadas à revolução política, à liberação 

sexual e à juventude urbana, outros revelam implicitamente as contradições da época a 

partir de elementos dramáticos recorrentes, tais como a ausência significativa de referência 

a laços familiares ou a valores relacionando o protagonista a um passado, a um determinado 

tempo e história. Para certos críticos, os próprios filmes eróticos realizados em fins da 

década de 60 e início dos anos 70, em seu afã de “desnudar a pequena quebequense para 

liberá-la”, participariam de um desejo comum, em diversos setores da sociedade 

quebequense, de romper com os valores tradicionais de uma sociedade católica considerada 

por demais repressiva.  

Por fim, vale notar que por terem sido realizados em sua maior parte por cineastas 

egressos da tradição documentária, esses longas-metragens são fortemente inspirados no 

cinema direto, com uma mise en scène que privilegia o improviso dos atores e a liberdade de 

câmera frente a roteiros e decupagens rigidamente marcados. Para muitos críticos, uma das 

características do cinema quebequense dos anos 60 seria justamente a falta de fronteiras 

bem definidas entre a ficção e o documentário – característica esta que aproximaria esses 

filmes de outros movimentos cinematográficos da época, como a nouvelle vague francesa e o 

cinema novo brasileiro, que procuravam romper com a linguagem clássica narrativa e sua 

estética de estúdio.  

Pode-se dizer que as condições que propiciaram o surgimento deste mini boom de 

longas-metragens de ficção no Québec, a partir dos anos 60, foram relativamente as 

mesmas em Ontário, cujo centro financeiro, Toronto, constituiria a partir dos anos 70 uma 

espécie de capital da produção cinematográfica de língua inglesa. O apoio governamental 

mediante o Conseil des arts du Canada, a Société de développement de l’industrie 

cinématographique canadienne (SDICC) e as leis de incentivo fiscais também seria 
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imprescindível ao fomento da produção – sendo que estas últimas desempenhariam um 

papel muitíssimo mais relevante nessa província do que no Québec, dando origem a uma 

série de produções comerciais de qualidade desigual, entre as quais vários filmes eróticos e 

co-produções estadunidenses.  

Assim como no Québec, muitos cineastas que enveredariam pela ficção ao longo da 

década já trabalhavam como documentaristas, seja para o Office national du film du Canada 

(ONF), seja para a rede de TV subvencionada pelo Estado. Ao ingressarem na ficção, seus 

longas-metragens também denotariam essa influência, sendo realizados geralmente com 

atores não profissionais, roteiro flexível dando margem ao improviso, filmagens nas ruas 

com iluminação natural e muita câmera na mão. Como nota Clandfield (1992: 133), “Alguns 

anos de reportagem televisiva ao vivo ou de cinema-verdade curioso bastavam para criar 

este homólogo canadense das nouvelles vagues europeias dos anos 60”. Ainda segundo o 

crítico, além dessa tendência principal, diretamente derivada da tradição documentária, a 

nova safra de longas-metragens de ficção contaria também com realizadores egressos da 

tradição do teleteatro das décadas de 50/60, por um lado, e com jovens universitários, por 

outro. Enquanto os primeiros realizariam sobretudo filmes comerciais, seguindo em maior ou 

menor escala o modelo hollywoodiano, os segundos, ao contrário, caracterizar-se-iam pelo 

experimentalismo estético e um certo gosto pela provocação:  

Esses cineastas se caracterizam por um engajamento intelectual na cultura cinematográfica, os 
gêneros populares e o desejo de romper as convenções sexuais e os velhos hábitos do cinema 
burguês, sobretudo numa província que possuía uma política de censura muito estrita na época 
(CLANDFIELD, 992: 134). 

 

Válida com efeito para aqueles que debutaram no métier a partir da universidade, 

esta observação, entretanto, poderia ser estendida à maior parte dos jovens cineastas 

canadenses que se aventuravam na ficção nos anos 60: influenciados pela contracultura, 

pelo cinema direto e demais nouvelles vagues cinematográficas, esses cineastas retrataram 

uma certa juventude urbana, “desabusada e rebelde”, no limite da delinqüência e bastante 

crítica em relação aos valores burgueses. Como lembra MaIntosh (1992: 214), embora o 

Canadá não estivesse particularmente no centro das correntes contestatórias da época, 

pode-se dizer que o efeito dos protestos contra a guerra do Vietnã e pelos direitos civis nos 

EUA; das barricadas de maio de 68 em Paris; dos movimentos de libertação nacional na 

África e de resistência aos golpes militares na América Latina, de uma forma ou de outra, 

repercutiram no país. Assim como em tantos países em luta pela afirmação de uma 

identidade nacional ou às voltas com pressões de movimentos sociais mais amplos, também 

no Canadá acreditava-se que o cinema poderia ser um eficaz instrumento de mudança.  

Assim, não deixa de ser interessante a avaliação retrospectiva de Garel (1992: 10) 

sobre a cinematografia nativa: 

Num Canadá anglófono à procura de sua identidade e num Québec que sente ainda a 
dificuldade de afirmar a sua, poderíamos pensar que o cinema constituiria uma ferramenta 
eficaz para o resgate da memória coletiva, e que a curta, mas rica história dessa imensa parte 
da América do Norte forneceria inúmeros temas aos realizadores locais. Nada disso. Ao 
contrário do cinema estadunidense, revendo e glorificando continuamente os grandes 
momentos de sua história (...), o cinema canadense ignora a sua [sem grifo no original]. 
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Como vemos, em que pese o acerto ou o equívoco desta avaliação, ela é 

extremamente reveladora: se o cinema nativo ignora a história do Canadá, ao longo de sua 

própria história ele não pôde ignorar Hollywood. 
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