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Sinopse 

 

A história é tida em um clube chamado chega de saudade (espaço único da 

trama, tendo a ressalva da chegada e partida dos frequentadores que se dá fora do clube) 

(Figura 1) realizada pelo clube União Fraternal, não com um único personagem, mas 

permeiam diversos personagens e histórias que tem em comum o fato de dividirem a 

película em um baile de terceira idade ocorrendo em uma única noite na cidade de São 

Paulo. Seus personagens são os próprios frequentadores do salão que se conhecem por 

vivências e conversas que se dão no decorrer dos bailes. O baile se inicia no fim da 

tarde (após as 16:35) e percorre toda a noite, até que o mesmo fecha-se e tem-se o seu 

fechamento (à meia noite) com os participantes do baile despedindo-se. Mas o filme não 

pode ser resumido em abertura e fechamento do clube, sendo que as histórias dos 

personagens se entrecruzam no contexto do baile e marcam cada personagem 

individualmente, além de sua trama ter particularidades de cada indivíduo que 

percorrem comédia, drama e suspense que mesclam-se no decorrer da noite valorizando 

os personagens e seus contextos. 

De forma bastante cronológica o filme retrata a vinda do rapaz responsável pelo 

som, Marquinhos, que traz sua namorada Bel, ambos jovens, que ao fim da festa irão 

viajar. Bel é a única personagem que é tida como não frequentadora do baile, sendo que 

Marquinhos é responsável pelo som. O decorrer do filme aborda, primeiramente o lazer 

por meio dança em que os personagens vivem alegrias, tristezas, ciúmes, entre outros, 

chegando-se a relatar as questões que envolvem a sexualidade dos frequentadores e 

sempre mostrando o idoso com um papel ativo e protagonista das ações. 

O filme traz um protagonismo feminino (MENDONÇA, 2011; SENTA, 2012), 
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que não desvaloriza o papel do masculino em seu desenrolar, sendo codependentes para 

que os fatos tratados aconteçam. De uma maneira bastante realista o filme levanta uma 

proposta fortalecida de fatos, alegrias e tristezas que permeiam estes bailes, sendo ela 

particular, mas nunca estranha ao elemento do idoso. 

 

Figura 1: Espaço Chega de Saudade. 

 

Roteiro 

 

O filme “Chega de Saudade” foi idealizado com a proposta de representar os 

bailes da saudade que são tidos como bailes da terceira idade. Os frequentadores 

possuem diversos motivos para estarem nestes locais e tem em comum a ânsia de se 

divertir. O roteiro nasceu do prazer dos autores (diretora e roteirista) em frequentar estes 

bailes, sendo que ele traz um reflexo de suas vivências e vidas. A proposta do filme foi 

trazer as características destes frequentadores, trazendo-se também algumas 

particularidades e peculiaridades presentes. O roteiro deste filme foi feito em 3 anos, 

com seu momento de pesquisa. 

 

Estrutura dramática (Atos e Plot points) 

 

Os atos e plots points são múltiplos e foram desenvolvidos com o desenrolar de 

cada personagem ou núcleo de personagens, ou seja, podemos dizer que cada casal ou 

personagens tem atos e plots points específicos. Estes atos e plot points estão dentro de 

uma única história, com diversas sub-histórias que fazem com que o filme traga 

diversos contares. Nesse caso, trataremos na parte dos personagens principais mais 
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nitidamente e subdividida em núcleos que as vezes se entrecruzam, as vezes se mostram 

paralelamente. Deste modo a sua análise se dará por meio destes núcleos visando 

abordar estas diferentes sub-histórias que formam a trama “Chega de Saudades”. 

 

Personagens 

O roteirista do filme, para explicar a dificuldade de fazer o roteiro, cita como 

exemplo, o filme “Bicho de Sete Cabeças”, segundo ele, é muito mais fácil de ter 

segurança de um roteiro porque você tem acontecimentos tão fortes, tão marcantes que 

você claramente consegue distinguir como a ação se desenrola ao longo do filme e a 

construção dos personagens. 

Porém quando você se trata do filme Chega de Saudade, as percepções são mais 

sutis e é muito mais difícil encontrar o desenrolar da ação e a forma como as 

personagens são construídas.  Além disso, há uma dificuldade complementar que vem 

da maneira como as personagens são construídas que é muito mais difícil do que se 

estivéssemos trabalhando com um ou dois protagonistas bem definidos em que há mais 

tempo para desenvolver e construir as personagens. No caso específico do Chega de 

Saudade como é um filme multi plot, com muitos personagens, quando um personagem 

sai de cena, ele normalmente só volta 15 minutos depois, por isso, o roteirista optou por 

deixar uma marca forte o suficiente plantada no telespectador para que o telespectador 

desejasse a volta daquela personagem, caso contrário, quando a personagem voltasse, o 

telespectador não teria nada a ver com essa personagem, ou seja, a personagem que sai 

de cena, tem que deixar o espectador querendo muito saber como aquela personagem irá 

se sair da situação em que se encontra ou o que irá acontecer com aquela personagem, 

deixando pequenos ganchos o tempo todo para permitir que o telespectador deseje a 

volta das personagens. Diante de tanto personagens que participam ativamente da trama, 

o roteirista dispôs de pouco tempo para cada personagem porque em um filme de 90 

minutos com 12 personagens protagonistas, cada um tem 8 ou 10 minutos para contar a 

sua história. O roteirista tem que utilizar o tempo de cada personagem para aprofundar 

cada vez mais a sua construção. 
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Bel e Marquinhos 

 

Figura 2: Marquinhos (esquerda) e Bel (direita) chegando no clube. 

 

a) Bel (Maria Flor) 

Bel (Figura 2, direita) é uma mulher jovem, com aproximadamente 20 anos, 

namorada de um manipulador de mesa de som chamado Marquinhos, que possui um 

relacionamento que demonstra-se “frio” e acomodado. Marquinhos imputa um papel de 

ajudadora a Bel que pode ser visto de forma bastante rígida demonstrado pelo 

posicionamento quieto e não indagador que a personagem se demonstra desde o início 

do filme. 

Ela é sempre apresentada olhando o espaço em sua volta, desde a chega a frente 

do estabelecimento até conhecer o espaço interior. Inicialmente ela é apresentada 

chegando com Marquinhos, ao qual pede para ajudá-lo enquanto ele vai estacionar o 

carro, enquanto espera-o observa pessoas chegando. Ela se mostra, inicialmente 

bastante cautelosa e não demonstra esperança/animação com o fato de ter que esperar o 

namorado trabalhar, além de demonstrar um choque em relação a imaginar que as 

músicas seriam antigas (apenas). Mas é surpreendida pela animação, pela recepção que 

se tem de Marici e Aurelina e a proposta de aprender a dançar junto de Eudes. Ela 

começa a ver na dança algo interessante e um espaço divertido em que ela demonstra-se 

livre. Sua vida profissional e privada não é retratada. 

Possivelmente esta personagem representa a visão da autora com o filme, já que 
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é a única personagem jovem que interage com as cenas como frequentadora do espaço, 

além de ser um choque no espaço, a figura da “estrangeira” que é demonstrada pelos 

preconceitos com/de ela (um exemplo disto é a vinda de calça que, ao chegar no espaço, 

encontra a questão da necessidade de usar saia para poder frequentar o espaço). Ela tem 

um olhar de conhecer o espaço, olhar para o contexto e a alegria da cena, trazendo-se 

um acompanhamento passivo e absorvendo aquilo de uma forma nova e sentindo prazer 

com o que vivenciava. Tal qual fica deslumbrada com aquilo (podendo ser bem 

representado quando Bel tira uma foto de Ernesto beijando uma mulher, interrompido 

pelo garçon Gilson) e também com a forma como os indivíduos interagem entre si. 

Assim ela parece representar os olhos deste indivíduo novo que chega no baile e 

interage com o espaço, dando protagonismo aos idosos do local, tendo bastante 

semelhança com o relato que ela vivenciou espaços de dança protagonizados por idosos, 

sentindo-se admirada com estes locais. 

 

b) Marquinhos (Paulo Vilhena) 

Marquinhos (figura 2, esquerda) é, primeiramente, o namorado da Bel, tem 

idade aparente que o coloca na categoria de jovem, é manipulador de mesa de som do 

clube a 5 anos (demonstrado na discussão com o dono do clube), porém não se tem 

muito sobre este personagem interior. Não é representado sua vida privada. Ele 

demonstra ser ciumento no decorrer do filme, principalmente quando vê sua namorada 

(Bel) dar atenção a Eudes. Ele demonstra-se irritado, sendo potencializado pela trama 

envolvendo Bel e Eudes. Ele aparentemente é desajeitado quando está nervoso 

(representado por esquecer a mesa de som e também pela cena em que ocorre chiado no 

som), desconfiado (representado pela cena em que intima Eudes). Ele, no momento de 

conflito, envia uma rosa a Bel para tentar agradá-la, mas demonstra-se frio quando é 

agradecido. O fato de enviar uma flor a Bel pode ser representado por uma tentativa de 

dizer que estava próximo dela, mas que não poderia dar tempo de qualidade 

(CHAMPMAN, 1996) a ela por estar trabalhando (demonstrado pela cena em que é 

cobrado para voltar a mesa de som). 

Este personagem não interage diretamente com a cena, mas percebe-se 

momentos em que ele observa as ações dos frequentadores. Talvez pelo fato de ter alta 

responsabilidade com o desenrolar do baile ele sinta-se restrito a esta vida profissional, 

além de ser dependente do seu emprego neste estabelecimento. Ele também representa o 
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indivíduo, que ao trazer sua parceira, é confrontado pelo fato de permissão para que ela 

dance com outros indivíduos, conflitando com a postura de Álvaro que permite que 

Dona Alice dance com outro indivíduo (argentino) e Marici permitindo que Eudes 

chame Bel a dançar. Um indivíduo que, mesmo tendo um contexto de impedimento com 

a questão do som, pode ser visto como um indivíduo sempre atento ao que ocorre no 

salão relacionado a parceira. 

 

c) Ato 1 

A personagem Bel chega com Marquinhos a frente do clube. Mas no filme, com 

enfoque em Bel neste momento, conhece-se o espaço que anteriormente era tido como 

espaço em que repudia por ter que esperar o namorado para viajar posteriormente, além 

das regras em que é colocada a seguir (uso de saia). Inicia-se uma amizade com Marici, 

Aurelina e Eudes. Eudes a chama para dançar e ela começa a se divertir com Eudes, 

aprendendo a dançar, de forma a mostrar-se mais a vontade com o ambiente. Assim Bel 

é introduzida ao contexto da dança de salão por Eudes, que demonstra-se bastante atento 

com a intenção. 

 

d) 1º Plot point 

Marquinhos para a música para a Bel não dançar mais com o Eudes e 

posteriormente tira Bel dos braços de Eudes e vai falar com ela (Figura 2) 

 

 

Figura 3: Momento após Marquinhos retirar Bel e conversar com ela. 

 

e) Ato 2 
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Marquinhos percebe que Bel tinha ingerido bebida alcoólica, demonstra 

insatisfação com a atitude de Eudes a ela e também sempre observa Bel se divertindo 

com Eudes. Possivelmente Marquinhos, ao longo de seus cinco anos de casa, repara 

formas e jeitos de dançar que possui uma intenção de sedução e as que não o são. Bel 

abraça Marquinho e dá atenção a ele, porém ele não demonstra importar-se com ela, 

trazendo o que ela chama de relacionamento frio. Por algumas vezes Marquinhos quer 

falar e vigiar Bel, mas é impedido pelo dono do estabelecimento e garçom. Enquanto 

isso Bel continua a dançar com Eudes. Marquinhos intima Eudes a se afastar de Bel e 

Eudes se esquiva dizendo que não fizera nada. Eudes tenta beijar Bel e posteriormente 

Bel escreve um bilhete a Eudes que interrompe ao ver que Marquinhos estava chegando. 

Marquinhos diz para Bel arrumar as coisas para ir embora e os dois saem. 

 

f) 2º Plot point 

Momento em que Marquinhos lê o bilhete escrito por Bel para Eudes (Figura 4) 

e vai atrás de Eudes que foge ao banheiro. 

 

 

Figura 4: Marquinhos lendo bilhete. 

 

g) Ato 3 

Bel e Marquinhos saem do salão e vão embora, mas o carro não funciona e Bel 

tenta ligar os fios para saírem. Ela toma um choque e ele diz que Eudes era bobo. Com 

isso Bel decide ir embora sozinha, ao invés de ir para a praia. 
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Dona Alice, Álvaro e Falecida 

 

 

Figura 5: Chegada de Álvaro (esquerda) e D. Alice (esquerda) 

 

 

Figura 6: Falecida esposa de Álvaro. 

 

a) Dona Alice (Tonia Carrero) 

Dona Alice (Figura 5, direita) é uma senhora, viúva, que mora em uma casa de 

azulejo e tem medo de utilizar sapato de salto alto para que não escorregue (explicado 

na cena em que ela sai do táxi colocando seu sapato de salto alto e sendo indagada pelo 

colega Álvaro), ela era a parceira de dança de Álvaro em concursos de dança, porém ela 

começou a esquecer os passos de dança, possuindo um sintoma de amnésia retrógrada 
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(não lembrar de coisas que deveriam estar na memória de curto prazo) que não é 

explicada sua patologia, tal qual é reforçado pelo fato de esquecer que estava 

procurando um analgésico. 

Ela demonstra uma fidelidade de parceria de dança com Álvaro, demonstrada 

pela recusa de dançar com um argentino (que era um ótimo dançarino) no começo do 

filme e preferindo ver o pessoal dançando. Ela tem um cuidado íntimo com o parceiro 

de dança Álvaro, ao qual o observa de longe, após se separarem, ao beber whysky com 

analgésico. Ela possui uma característica bastante meiga e dedicada, dando bastante 

atenção a Álvaro e mostrando-se disposta a acompanhá-lo em sua caminhada. 

Demonstra também um sentimento de amor por Álvaro que extrapola a forma ranzinza 

como ele a trata, podendo ser explicado por acostumar-se com a atitude ou compreendê-

la. Não se tem relato da sua vida privada e nem profissional. 

 

b) Álvaro (Leonardo Villar) 

Álvaro (Figura 5, direita) um senhor idoso, viúvo, ranzinza e que está com a 

perna direita machucada fruto de um rompimento no ligamento (declarado por ele). Não 

se tem certeza se ele é ranzinza pelo fato de ser uma característica dele ou pelo fato de 

estar com a perna quebrada, já que ele alega estar doendo bastante neste dia, ou até 

mesmo pelo fato de não poder dançar. É um indivíduo que tem dificuldade de receber 

ajuda e tenta ser o mais autônomo possível. Ele foi um homem ausente na criação dos 

seus filhos, deixando que sua falecida esposa tivesse esse papel de criação (explicado 

pela cena em que ele vê a esposa conversar com ele em um momento de imaginação) 

enquanto que ele vivera para os concursos de dança que ganhara anteriormente. 

No filme ele sempre menospreza Alice, sua parceira de concurso de dança, em 

relação a sua parceira esquecer os passos para dançar, além de ser um homem que 

sempre quer encontrar resposta para as pessoas. Ele divide o táxi com Dona Alice, 

demonstrando-se desde o início que não são um casal amoroso. É um indivíduo que no 

filme bebe compulsivamente (talvez por tédio e/ou tristeza) no ato de confronto. Ele 

manda um analgésico para D. Alice levar a ele e também pede para anotar coisas 

importantes em um papel, demonstrando-se certo cuidado e compreensão em relação a 

situação de D. Alice. Não se tem relato de sua vida privada e profissional. 

 

c) Falecida (Selma Egrei) 
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 Esta personagem (Figura 6) não possui muita história, sendo representada em 

um momento em que Álvaro a vê, por um sonho, imaginação, ou devaneio e tem-se 

uma conversa com ela, em que ela culpabiliza-o em questão da criação dos filhos. Em 

sua vida pessoal cuidou fielmente dos filhos enquanto Álvaro ausentava-se deste papel. 

Hoje é falecida. 

 

d) Ato 1 

Álvaro e D. Alice chegam de táxi, ao qual dividem a conta, entram no clube com 

o auxílio de Eudes para subir as escadas e sentam-se em uma mesa. Ernesto chega para 

conversar com os dois e falam sobre concurso de dança, ao qual Álvaro revela que D. 

Alice esquece os passos de dança. O argentino chama D. Alice para dançar, tal qual é 

negado por ela alegando que Álvaro estava machucado e preferia ficar ao lado dele. 

Posteriormente D. Alice vai buscar um analgésico para Álvaro e esquece o que iria 

buscar. Álvaro percebe que D. Alice está demorando e pede para o garçom Gilson levar 

um analgésico a ela para que ela o entregasse a Álvaro dizendo que ela ficaria triste em 

ter esquecido que saíra para buscar um analgésico, ao qual entrega-o a Álvaro. Álvaro 

fala mal de Aurelina e diz que ela era uma mulher fácil. 

 

e) 1º Plot point 

Quando Álvaro fala para D. Alice que “os incomodados que se mudem” após ele 

falar sobre Aurelina e D. Alice não gostar (Figura 7). 

 

Figura 7: Dona Alice se levanta da mesa. 

 

f) Ato 2 
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Dona Alice dança com o argentino, mas passa o baile todo preocupada, vigiando 

Álvaro. Assim ela vê ele misturando whysky com analgésico. Álvaro imagina uma 

conversa com a falecida em que discutem. Dona Alice manda um recado para Álvaro 

que é queimado após ler. Após isso ele mostra-se reflexivo e decide ir embora após 

observar uma foto da falecida esposa, além de Gilson dizer que a falecida já se fora, e 

elogia a Dona Alice como sendo uma mulher bonita e que ele a deixara sozinha na pista. 

 

g) 2º Plot point 

Quando Dona Alice vai de encontro ao Álvaro na escada, pedindo para ele ficar 

e dançar com ela. 

 

Figura 8: Dona Alice chamando Álvaro de covarde. 

 

h) Ato 3 

Álvaro sobe novamente as escadas e dança com Alice. No meio da dança Álvaro 

dá um beijo na bochecha de Alice e ela diz que o ama. O término da dança é bastante 

comemorado pelas pessoas presentes no local, dando a entender que as pessoas o 

conheciam e estavam admirados por ele dançar com Dona Alice, demonstrar afeto ou 

até mesmo vencer a barreira do uso da bota ortopédica que, teoricamente, o 

impossibilitava de dançar. A saída do casal é bastante marcada por um momento de 

alegria e festa. 
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Marici e Eudes 

 

 

Figura 9: Eudes (direita) proclamando poema a Marici (esquerda) 

  

a) Marici (Cássia Kiss) 

Marici (Figura 9, esquerda) é uma mulher independente, madura, trabalha com 

cerâmica (representado pela cena em que ela diz ” energia de mulher vem do barro e 

não dos homens, não. Eles são ótimos. Principalmente em dia de chuva, mas minha 

felicidade não depende deles, minha felicidade vem daqui (aponta para a barriga)” e que 

tem um relacionamento com Eudes. Ela possui uma filha e uma neta que moram na casa 

dela e recebe Eudes eventualmente. 

No filme demonstra-se uma mulher bastante receptiva dentro dos espaços de 

baile conversando bastante com Bel no momento em que Aurelina convidou-a a sentar 

em sua mesa e também de permitir que Eudes dance com Bel. Ela demonstra uma 

mulher que apresenta, junto com Aurelina, o contexto do baile de terceira idade. Porém, 

no decorrer da trama, ela fica com ciúmes dos galanteios e atenção de Eudes para Bel, 

tendo cenas em que ela chora e também que ela demonstra, pelo olhar, que ela queria 

também dançar com Eudes. Ela demonstra-se uma mulher que ama Eudes e que é 

refletido pela forma como ela fica no decorrer do filme. 

Marici demonstra bastante ligação afetiva com Eudes, marcado pelo decorrer da 

trama em que enciuma de Eudes e Bel e tem atitudes de, inicialmente, tentar chamar a 
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atenção de Eudes para si. 

 

 

b) Eudes (Stefan Nercessian) 

Ele (Figura 9, direita) é um homem que possui uma caminhonete que faz carreto, 

é bastante romântico e sedutor, representado pela rosa que entrega a Marici e os dois 

poemas recitados a Marici. Além de ter uma facilidade para contar histórias (ciclope). 

Diante do relacionamento não formal que tem com Marici ele tem liberdade de 

dançar a vontade e até se propõe a ensinar Bel a dançar. Ele é responsável pela cena de 

ciúmes gerado a Marici (relacionamento Marici-Eudes) e a Marquinhos (relacionamento 

Bel-Marquinhos). Seu personagem, no decorrer das cenas, é de um galanteador que 

envolve as mulheres aos quais dança, demonstrado pela forma como ele dança com Bel 

desde o início (ele não respeita algumas regras de linguagem de sinais presente no 

mundo da dança, que é colocado socialmente em relação a parceira, já que ela é nova e 

não sabia dançar), assim sempre demonstra em suas ações intencionalidades, desde o 

início até o final do filme. 

 

c) Ato1 

Eudes aparece ajudando D. Alice e Álvaro a subir as escadas e depois vai dançar. 

Aurelina comenta que Marici dá muita liberdade a Eudes que é explicado pela Marici. 

Aurelina convida Bel a sentar-se na mesa com elas (Marici e Aurelina) e depois chega 

Eudes. Marici vê Eudes proclamando um poema a ela, além de receber uma rosa dele. 

Eles conversam um pouco e Eudes convida Bel para dançar, que é consentido por 

Marici que a apoia a ir. No decorrer da história Eudes continua dançando com Bel e 

Marici parece inquieta. Além de ser demonstrado intencionalidade na forma como 

Eudes dança com Bel. 

 

d) 1º Plot point 

Marici ouve a música “Carinhoso” e decide se aproximar de Eudes, porém ele 

decide cantá-lo para Bel (Figura 10). 
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Figura 10: Eudes indo cantar “Carinhoso” a Bel 

 

e) Ato 2 

Marici chora, enquanto Eudes continua dando atenção a Bel. Existe um 

momento em que ela diz não precisar dele e que sua vida estava na cerâmica. Eudes 

tenta beijar Bel e Bel escreve um bilhete a ele. Eudes apanha no banheiro e lê o bilhete. 

Marici vai embora e Eudes passa com seu carreto ao lado dela. 

 

f) 2º Plot point 

Marici ouve Eudes declamando um poema e sorri (Figura 11). 

 

Figura 11: Após Eudes proclamar um poema 

 

g) Ato 3 

Marici e Eudes vão embora juntos após ela entrar no carreto dele. 
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Nice e Ernesto 

 

 

Figura 12: Nice (esquerda) dançando com Ernesto (direita). 

 

a) Nice (Miriam Mehler) 

Ela (Figura 12, esquerda) é uma viúva, com netas, que vai pela primeira vez ao 

baile de terceira idade. Ela chega com a Elza no salão e logo fica fascinada com o 

espaço e as pessoas dançando. Esta personagem tem um grande amor pelas suas netas 

que é revelado pela fala “o açúcar da minha limonada são minhas netas” e logo que 

conhece Ernesto tem um olhar diferente a ele. 

Ela demonstra-se uma mulher meiga, doce, calma e introvertida, mas que 

mostra-se bastante amiga de Elza. A Figura das duas conflitam na forma de agor, em 

que a Elza sempre busca um rapaz por mãos próprias, ao contrário de Nice que tem uma 

postura passiva em relação a Ernesto. 

 

b) Ernesto (Luiz Serra) 

Ernesto (Figura 12, direita) é um galanteador que é casado, mas a vinte anos não 

vive uma amor. Ele gosta de sentir-se livre, vê no papel de pai um momento de 

“escravidão” e ele fora acostumado a viver livre. Ele fuma, bebe e paquera bastante. 

Ele, logo que conhece Nice, faz alguns galanteios, mas logo em seguida aparece 

beijando uma mulher ao qual Bel tira uma foto e Gilson fala que é sujeira. De acordo 

com Elza ele  não sabe dançar e é chato. Ele pode ser representado por aquele indivíduo 

que vai ao salão com o intuito de sair de casa e fugindo dos problemas de não-
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relacionamento com a esposa. 

 

c) Ato 1 

Ernesto chega ao lado de Elza e Nice e diz algumas coisas a elas. Canta a Nice e 

elogia-a. 

 

d) 1º Plot point 

Após conhecer Ernesto, Nice dá um sorriso (Figura 13). 

 

Figura 13: Nice dando um sorriso. 

 

e) Ato 2 

Ernesto dança com outras mulheres, enquanto Nice fica sentada na mesa. 

Ernesto beija uma mulher. Ernesto chega novamente a mesa e faz uma pergunta. 

Anunciam que a esposa de Ernesto o aguarda na chapelaria, ele fica preocupado, se 

arruma e vai a chapelaria. Ao chegar descobre que não era ele que anunciavam e ele vai 

a enfermaria. Após isso ele senta na mesa de Nice e Elza e Elza pergunta sobre o 

casamento de Ernesto ao qual ele explica-o. 

 

f) 2º Plot point 

Ocorre quando Ernesto chama Nice para dançar marchinha (Figura 14). 
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Figura 14: Ernesto convidando Nice a dançar. 

 

g) Ato 3 

Ernesto e Nice dançam e ao final trocam contato. 

 

 

Aurelina, Luana e Vagner 

 

 

Figura 15: Troca de bandeira entre Luana (esquerda) e Aurelina (direita). 

 

a) Luana (Marly Marley) 

Ela (Figura 15, esquerda) é casada com o Vagner (adúltero), mas sabe que ele a 

trai. Tem uma visão de que amor está relacionado ao compromisso e que extrapola as 

condições de libertinagem que seu marido faz ao traí-la. Ela relata, verdadeiramente ou 

não, que já brigou com uma mulher na rua por causa de seu marido. Esta personagem 
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vai ao baile, pedido ao marido, em comemoração ao seu aniversário. Ela é uma mulher 

bastante atenta aos sinais e percebe que Aurelina era uma amante de Vagner. 

 

b) Aurelina (Conceição Serra) 

Ela (Figura 15, direita) tem uma concepção de ver como natural o adultério, já 

que ela sabia que Vagner era casado e fizera um acordo de que ele não levasse sua 

esposa para o baile. De acordo com Álvaro, ela é uma mulher fácil, que gosta de 

relacionamentos pontuais e tem a visão que o amor está intimamente ligada ao sexo não 

necessitando de um compromisso (uma espécie de aventura). A visão de Aurelina 

conflita com a visão de Luana em sua discussão. A representação de Aurelina é a mesma 

representação das mulheres (ou homens) que vão para o baile para paquerar 

(FUJISSAWA, 2010). 

 

c) Vagner (Domingos Santis) 

Vagner (Figura 15, centro) é um homem casado com Luana que a leva devido ao 

seu aniversário, mas evita dançar com a esposa na pista, sendo que uma hora acaba 

fazendo-o. De acordo com sua esposa, ele é adúltero e ela consente. Ele fizera um trato 

com Aurelina que não levaria sua esposa ao baile, sendo que ela, Aurelina, vê o fato 

como invasivo. 

 

d) Ato 1 

Vagner chega no baile com a esposa.  

 

e) 1º Plot point 

Quando Aurelina vê o Vagner com Luana (Figura 16). 
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Figura 16: Vagner dançando com a esposa. 

 

f) Ato 2 

Vagner dança com a Luana evitando que dancem na pista. Enquanto isso 

Aurelina reclama e entristece-se com Vagner que prometera não trazer a esposa ao baile. 

Eles dançam e posteriormente Aurelina, na brincadeira, tira Vagner para dançar, dança, 

discute e vai embora. Luana percebe Aurelina. 

 

g) 2º Plot point 

Luana vai conversar com Aurelina (Figura 17). Sua conversa está carregada de 

visões diferentes acerca do que é amor para cada uma. Aurelina vê que o amor é pontual 

e ligada ao sexo, enquanto Luana vê amor como um compromisso. 

 

 

Figura 17: Conversa de Luana com Aurelina. 
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h) Ato 3 

Aurelina vai embora, conhece um outro rapaz e dança com ele. Enquanto isso 

Luana discute com Vagner e vão embora. Aurelina vai embora com o negro que beijara. 

 

Outros personagens 

 

a) Elza (Betty Faria) 

Elza (Figura 18) é uma mulher que inicialmente leva sua amiga (Nice) ao baile e 

tem o intuito de dançar e até conseguir um rapaz. Porém ela foi rejeitada o baile inteiro, 

sendo que apenas dançou quando pagou ao acompanhante para dançar. Ela come uma 

bala após Ernesto dizer dois motivos para um homem não chamar uma mulher para 

dançar que era por causa de não saber dançar ou ela ter/estar com bafo. 

 

i. Ato 1 

Elza chega bastante esperançosa ao baile. 

 

ii. 1º Plot point 

Quando Elza é rejeitada pelo senhor que passa direto por ela (Figura 18). 

 

Figura 18: Elza vê o senhor passar direto por ela. 

 

iii. Ato 2 

Elza tenta novamente dançar com alguém e é novamente rejeitada. Então 

observa o acompanhante de dança e decide pagar para dançar com ele. 
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iv. 2º Plot point 

Quando Elza dança com o dançarino profissional e o beija (Figura 19). 

 

Figura 19: Elza dançando com o acompanhante. 

 

v. Ato 3 

Elza fica mais feliz, apesar de sentir-se culpada e entristecida até o final do baile. 

 

b) Dionísio (Jorge Loredo) 

É um senhor (Figura 20) que aparece conversando com Eudes e que estava 

internado no hospital. Ele relata que viu a morte de perto (2 semanas internado na UTI) 

e teve o peito costurado. 

 

Figura 20: Dionísio (direita) conversando com Eudes (esquerda). 
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c) Dona Rita (Clarisse Abujamra) 

Dona Rita (Figura 21) é uma mulher que vai ao shopping com em um carro 

importado, com motorista próprio, no shopping ela pega um táxi e vai para o baile. Ela 

se senta em um lugar mais reservado e possui sua bebida reservada e percebe-se que ela 

dança tango. Sua figura é bastante sexualizada (excitada) sendo demonstrada no 

banheiro feminino e também quando cai a força do local. 

 

Figura 21: D. Rita em sua mesa. 

 

d) Argentino 

É um excelente dançarino (Figura 23) que outrora competia com Álvaro e Dona 

Alice e que convida Dona Alice para dançar no salão. Ele dança bem tango e é a figura 

que se relaciona com Rita e pratica sexo no baile com ela. A figura dele é bastante 

marcada pelas danças de tango em se tem a parceira Rita. Sua atuação acaba quando 

Rita vai embora. 

 

Figura 23: Argentino convidando D. Alice a dançar. 
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e) Homem sozinho. 

É um homem gordo (Figura 22), que aparece no início do filme e se apresenta 

com uma camisa salmão toda suada e que ninguém quer dançar. De acordo com Elza ele 

tem cheiro ruim e é apelidado de gambazão. Este personagem aparece com uma 

lanterna, quando Dona Rita dança tango. 

 

Figura 22: Rapaz de Salmão dançando sozinho. 

 

f) Dono do estabelecimento 

É um português (Figura 24) que contrata Marquinhos e sempre aparece 

cobrando que Marquinhos esteja trabalhando. 

 

Figura 24: Dono do estabelecimento. 

 

g) Ana (Elza Soares) e Vanderley (Marku Ribas). 

São os cantores do baile (Figura 25) e responsáveis por levar os frequentadores a 
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dançar. O nome do grupo é Luar de Prata. 

 

Figura 25: Cantores Ana e Vanderley. 

 

h) Gilson 

É o garçom (Figura 26) que além de entregar bebidas e comida, manda recados e 

auxilia as pessoas no salão (Álvaro pede para levar analgésico a Alice), além de 

conhecer a maioria das pessoas que estão no baile, tanto que intervem em relação a 

Álvaro e D. Alice, a Marquinhos e Bel, Eudes e Marquinhos, Ernesto, entre outros. 

Gilson passa pela questão de pessoas palpitando no modo de trabalhar dele, ao qual 

reclama a algumas pessoas. 

 

Figura 26: Garçom Gilson sendo assediado. 

 

Necessidade dramática e momento de revelação 

 

Praticamente todo personagem tem sua necessidade dramática e seu momento de 

revelação, alguns deles com a parceria de dança e outros sozinhos. Sua necessidade 
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dramática e momento de revelação foram retratados no item anterior. 

 

Poder de sedução do filme enquanto linguagem 

 

 Para que o filme tenha um poder de sedução e valorização de sua linguagem, 

tendo em vista que o filme deve valorizar os espaço de dança e as diversas histórias elas 

trazem um único estilo de câmera (mudando apenas seu zoom), sua iluminação é 

ambiente e sua diversidade de músicas. 

A câmera é sempre móvel, não sendo perceptível nenhuma câmera fixa. Este 

estilo de câmera traz um pouco da movimentação dos personagens em cena e 

articulação dos mesmos. A filmagem possui duas formas de apresentar elementos de 

dinamismo e de ação. 

Uma das formas é a câmera que começa filmando dos pés (Figura 27) mostrando 

o movimento dos personagens ao subir as escadas e dançar. Isto é utilizado para 

demonstrar os enlaces de pernas de um ou mais casais que comporiam a cena e trazendo 

essa complementação de cena que muitas vezes mistura personagens principais e 

coadjuvantes. Quando foca em um casal dançando, ela mostra seus passos bem 

marcados e valoriza estes passos que foram feitos por esta dupla. A outra forma de 

apresentar dinamismo é quando a câmera filma ao longe, de forma distante para mostrar 

a movimentação do salão em sua completude (demonstrado por exemplo na 

apresentação do salão e na valorização de estilos de dança) (Figura 28). 

 

 

Figura 27: Casal dançando. 
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Figura 28: Ambiente da pista de salão. 

Algumas particularidades foram encontradas na filmagens como a câmera 

seguindo personagens como no caso da exploração da casa pela Bel e a câmera 

passando pelo ambiente mostrando rostos como no caso de Álvaro e D. Alice dançando 

e que a câmera passa por Marici e Aurelina com rostos alegres/admirados dando uma 

contextualização e marcando-se alegrias. 

Há também uma apresentação com zoom de detalhes para mostrar os elementos 

de chegada dos indivíduos, no relógio para mostrar o horário (Figura 29), zoom da D. 

Alice colocando o sapato e da saída de Álvaro do táxi (Figuras 30 e 31), zoom no rosto 

de Bel ao chegar Álvaro e D. Alice e também para mostrar vestimentas e detalhes do 

espaço. 

 

 

Figura 29: relógio marcando 16:35. 
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Figura 30: Dona Alice calçando o sapato. 

 

Figura 31: Álvaro saindo do táxi com o pé imobilizado. 

 

Existe uma câmera que disfoca personagens como no caso de disfocar Eudes e 

focar em Marici (Figura 32) no momento em que Eudes, dirigindo, fala a Marici. 

Voltando-se o foco quando Marici aproxima-se de Eudes. Demonstrando assim a qual 

personagem deveríamos focar no momento. 

 

Figura 32: Marici ouvindo Eudes falar, ao final do filme. 

A iluminação é feita pelo próprio ambiente, sem muitas diferenças. Inicialmente 

mostra a chegada dos personagens com a luz do sol, as luzes presentes dentro do espaço 

antes e depois do breakout, o breakout com luz baixa e a luz da noite junto com o das 

ruas ao final do filme e o momento de sonho em que as cores aproximam-se mais do 

preto e branco. 
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O som apresentado é inicialmente pelo som do trânsito e na entrada do baile 

muda-se para as músicas do próprio espaço. Em alguns momentos diminui-se o som 

para ouvir conversas, mas sempre com o enfoque de mantê-los, dando as músicas 

relacionadas ao ambiente de salão de dança. Ao final do filme, o único momento em que 

é colocado uma música que não vem do baile é o momento em que começa uma música 

francesa quando Marici entra no carreto de Eudes. 

 Diante do desenrolar da noite no clube, é utilizado as músicas ambiente para 

exemplificar as sensações dos personagens, o que acontece muitas vezes a mais de um 

personagem em uma mesma música. As músicas não são colocadas a parte dos 

personagens, sendo aproveitado por eles para cantar e dançar. Assim, por mais que 

existam trilhas sonoras, elas são envolvidas pela dinâmica do salão e são sempre 

dançadas, com exceção da última música do filme. 

Algumas músicas identificadas estão relacionadas a entrada da Bel no salão após 

colocar uma saia em que se utiliza “Disritmia” que fala “Eu quero me esconder de baixo 

dessa sua saia pra fugir do mundo…”; Uma música “muito louco” quando o gordo 

começa a rodopiar e outro rapaz percebe a Rita chegar; Lama, quando Marici comenta 

sobre Eudes e que ele caiu em um rabo de saia novo “Hoje, por ciumes ou por despeito, 

a se assim com direito…” e Álvaro bebendo demonstrando um momento de “fossa”; 

toca-se “Carinhoso” quando Marici se aproxima de Eudes, mas ele se vira e vai falar 

com Bel, ao qual Eudes canta para Bel; “Como uma onda no mar” (tocado), quando 

Marquinhos procura Bel; quando Elza dança com o acompanhante toca “Se você me 

ama…”, Toca-se um ritmo rápido de salsa quando Elza beija o acompanhante; Após a 

revelação de Ernesto toca-se marchinha e traz um motivo para dançar com Nice; quando 

a Rita vai embora toca uma música mais antiga e clássica (“Alguém me disse” de 

Nelson Rodrigues) e é o mesmo utilizado a Álvaro admirando a foto da falecida que 

termina com o Gilson chegando na mesa. 

 

Zona não visível 

 

O cinema tem um imenso poder de representação, pois é uma linguagem, que 

tem uma forte verossimilhança com a realidade, e também tem uma característica 

polissêmica, pois utiliza imagem, som, texto e etc. que podem ser manipulados para 

construir aquilo que os realizadores desejarem. Assim, a zona não visível denuncia a sua 
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época de produção, isto é, como uma produção cultural está inserida no momento 

histórico vivido. É uma testemunha das formas de sentir e pensar da sociedade. 

Pensando o filme “chega de saudade” como lapsos que denunciam a visão de mundo 

dos autores da obra, podemos perceber que os autores (Laís Bodansky e Luis 

Bolognesi) criam um ambiente com pessoas de diferentes origens étnicas e sociais, 

ressaltando o debate da diversidade presente na sociedade. Além de representar a pessoa 

idosa de uma forma não convencional, pois eles não estão representados doentes ou à 

beira da morte. Mas em uma situação ativa em que eles estão vivendo e se divertindo 

ativamente, uma visão de acordo com a tentativa de colocar a pessoa idosa no papel de 

protagonista, mostrar um envelhecimento ativo e a qualidade de vida. 

A representação do baile de terceira idade, neste filme, é bastante próximo ao 

relatado por Fujissawa (2010), em Cotia. Trazendo assim, a diversidade de pessoas 

idosos que frequentam estes espaços e veem nestes baile um momento para dançar, 

paquerar e encontrar parceiro, socializar, dialogar, gerar prazer, bem-estar, alegria, 

sentir-se jovens e ativos. O filme traz as perspectivas em que um idoso vive, que não 

difere muito de qualquer outro indivíduo, mas que possui algumas particularidades que 

são contornadas pelo decorrer da história. Dentro do filme também demonstra-se o uso 

do espaço para comemorações como o aniversário da Luana e de outra pessoa no 

decorrer da película. 

O filme abordar a questão da viuvez, relacionamentos, paqueras, seus estados 

civis que em sua maioria apresenta-se solteiros, doenças, ciúmes, receptividade dos 

frequentadores, adultério, mentiras, família, objetivos e desânimos. Estas características 

trazem o dinamismo de histórias que fazem com que o filme retrate esta diversidade de 

contextos, tal qual ocorre nestes espaços. Os recortes em que as pessoas se conhecem 

nestes espaços foi muito bem representado na figura de Ernesto que consegue esconder 

seu casamento. A presença do jovem nestes espaços, representado pela Bel, tem uma 

característica marcante de fascínio que muitos tem ganhado e de absorção de 

conhecimento. A energia trazida pelos protagonistas e coadjuvantes no contexto da pista 

remete-se ao sentimento de saúde e juventude que estes idosos possuem. 

O filme faz-se pensar na importância do lazer para esta faixa etária que, como 

demonstrado pelo filme, não é formada apenas por indivíduos estáticos, presos em suas 

casas, mas tem uma vida que pode ser ativa, com sentimentos, paixões, histórias a 

contar, os significados das ações em que cada idoso atribui a sua rotina, atribuição de 



nº16 
maio-out  

2017 

 

30 

círculos de amizade, descoberta de novas potencialidades, superação de limites, 

melhoria do humor, vencer doenças, tratar a autoestima e integrar socialmente o idoso 

(ISAYAMA, 2008). 

O filme também, agora com um menor enfoque em idosos, a popularização 

destas casas de dança em que é possível encontrar dançarinos profissionais, pessoas que 

vão para praticar passos, o espaço de respeito para se dançar sem que gere um 

compromisso, preferência de ritmos pelas pessoas (como no caso de Rita), uso destes 

espaços para lazer e diversão. 

 

Leitura histórica do filme 

 

É um testemunho do período em que o filme foi produzido, onde marca-se pelo 

carro do Marquinhos e pelo táxi em que chega D. Alice e Álvaro, reflete-se os valores 

presentes no modo de pensar dos indivíduos, suas visões, seus traços, o seu recorte do 

momento em que o filme foi produzido, dos agentes envolvidos na sua execução, ou 

seja, possui padrões culturais, estéticos que estão presentes no tempo naquele momento 

histórico. Nesse caso, em algumas falas dos personagens percebemos que os valores e 

as ideias dominantes na representação das pessoas idosas são marcantes. Como por 

exemplo: homem de salão não presta (Aurelina), a regra de usar saia para entrar no 

salão (como algo imposto, tal qual não ocorre hoje em dia) e a infidelidade na maioria 

das vezes de homens casados com mulheres solteiras. 

Assim o recorte em que o filme buscou retratar está próximo dos anos 90, 

bastante marcado pela disposição e forma como os elementos do filme foi representando 

no decorrer da trama, além do fato de uma São Paulo bastante vazia, o que seria mais 

difícil de ocorrer, principalmente sendo na Água Branca. 

  

Leitura cinematográfica da história 

 

Por mais que autor busque a reconstrução do passado, ou seja, o filme é uma 

representação subjetiva da realidade tanto presente quanto passada, ou seja, não tem 

como ser objetivo na reconstrução da realidade. Nesse caso, evidencia-se a intenção 

clara dos autores de mostrar um salão de dança que traz um estilo de dança de salão 

mais moderno (música “Você não vale nada”), com passos e roupas mais 
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contemporâneas. Um elemento marcante é o pedido de número de celular de Nice que 

não é condizente com a época e acaba sendo um pouco anacrônico. Além do fato do uso 

da música “Você não vale nada” do grupo de forró Calcinha Preta que não remete ao 

ano de apresentação da trama do filme. 

 

Produto da indústria cultural 

O filme é uma produção cultural que inevitavelmente terá traços da sua época e 

da sociedade em que ele foi produzido. Nesse caso, podemos dizer que o Filme “Chega 

de Saudade” não é um filme convencional tanto na forma quanto no conteúdo. Apesar 

de ser um produto cultural da indústria cultural, temos que destacar o “cinema de autor” 

realizado pelos autores, mesmo assim teve um pública total de 175.000 espectadores 

alta para um filme com essa temática.  
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