
	

	 104	

	
 

O cinema Neorrealista italiano e o realismo  1 
 

Renato Moreira Araújo2 
Marcello Soldan3 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 
 

Resumo 
 

O neorrealismo é um dos movimentos cinematográficos mais importantes do cinema. 
Eu o discuto aqui, baseando-me, sobretudo, na teoria realista de André Bazin que 
mantinha afinidades com esse movimento. Aponto que seus filmes tinham como 
temática principal falar da realidade da classe trabalhadora italiana no período após a 
Segunda Guerra Mundial.  
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Introdução 

O cinema é um dos principais meios de comunicação e é fruto da modernidade. Os 

diversos avanços tecnológicos e a emergência de uma sociedade urbanizada e 

capitalista estão envolvidos na sua criação. Além de reunir elementos de diversas 

outras manifestações artísticas o cinema é constituído por: imagem, música, literatura 

e teatro.  

Ao longo do seu desenvolvimento, o cinema surgiu inicialmente mudo e preto e 

branco e com o passar do tempo foi aperfeiçoado pela sonorização, e posteriormente, 

pela inserção das cores. Inicialmente, foi visto como um entretenimento menor, uma 

curiosidade científica, sendo considerada apenas uma moda passageira como 

acreditam os seus criadores, os irmãos Lumiére. 

																																																								
1  Trabalho apresentado no GT 2 – Caiu na rede, ainda é cinema? do 5o CAPPA realizado nos dias 21 e 22 de maio 
de 2018. 
2  Mestre em Sociologia pela UFG, email: renatomoreiracs@gmail.com 
3 Orientador do trabalho. Docente do Curso de Sociologia da UFG, email: marcello_sg54@hotmail.com 
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Evolução da fotografia, no entanto, essa nova invenção abriu diversas possibilidades 

de criar algo que se aproximasse do mundo real, pois o cinema simplesmente consiste 

na reprodução rápida de diversas fotos em sequência que criam uma ilusão de 

movimento pelo olho humano. É possível fazer uma analogia com a forma de um 

sonho acordado: 

Um pouco como num sonho: o que a gente vê e faz num sonho não 
é real, mas isso só sabemos depois, quando acordamos. Enquanto 
dura o sonho, pensamos que é verdade. Essa ilusão de verdade, que 
se chama impressão de realidade, foi provavelmente a base do 
grande sucesso do cinema. O cinema dá a impressão de que é a 
própria vida que vemos na tela, brigas verdadeiras, amores 
verdadeiros. Mesmo quando se trata de algo que sabemos não ser 
verdade, como O Picapau Amarelo ou Mágico de Oz, ou filme de 
ficção científica como 2001 ou Contatos Imediatos do Terceiro 
Grau, a imagem cinematográfica permite-nos assistir a essas 
fantasias como se fossem verdadeiras; ela confere realidade a essas 
fantasias. (BERNADET, 1980, p.12-13). 

 Existem diversas discussões sobre se o papel do cinema seria se aproximar ou se 

afastar da realidade. Há diferentes teorias cinematográficas com esses pontos de vista 

e que foram rotuladas como formalistas ou realistas; não são categorias totalmente 

separadas e podem se misturar.  

De toda forma, nos seus primórdios, o cinema soviético, como o de Eisenstein, era 

formalista e não tinha como preocupação principal se aproximar do real. Para ele o 

principal elemento na construção de um filme era a montagem: 

A montagem é a verdadeira voz de comando que transforma esses 
elementos num filme. Enquanto Hollywood dava boas-vindas aos 
desenvolvimentos técnicos por causa do realismo adicional que 
proporcionavam ao espectador, Eisenstein procura subverter o 
realismo natural do som, da cor e da fotografia tridimensional 
através da fragmentação ou “neutralização” desses elementos, 
permitindo-lhes funcionar justapostos em contraponto com os 
outros elementos do filme. Eles proporcionavam, desse modo, uma 
nova variação de sons na escala que podia ser integrada à 
experiência artística pelo cinema-compositor através da energia da 
construção da montagem (ANDREW, 1989 p. 55).  

 Por outro lado, o cinema de Hollywood tinha uma perspectiva mais realista até com a 

função de ter uma linguagem que fosse melhor compreendida pelo grande público.  
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Um dos principais teóricos do realismo foi o crítico de cinema Andrè Bazin, que 

formalizou uma teoria realista sobre cinema. Um dos marcos foi a criação do som 

como aproximação do real; também existia uma proximidade entre a narrativa 

cinematográfica e a literatura. Nos anos 40 e 50 do séc. XX seus escritos foram 

influenciados pelo neorrealismo italiano, e Bazin não escondia sua admiração por esse 

tipo de cinema. 

Sobre essa discussão Ismail Xavier (2005) ressalta: 

O fato de certa postura ideológica se traduzir numa estratégia no 
plano do discurso cinematográfico tem consequências fundamentais 
no efetivo papel que cada proposta assume no processo cultural em 
que estamos envolvidos. Mas, certos conflitos entre tendências 
diferentes, em geral aguçados por aquilo que elas explicitamente 
assumem e defendem, não significa que não haja pontos comuns 
entre elas, principalmente quando nossa atenção é dirigida para 
aquilo que permanece implícito em cada proposta e cercado de um 
sintomático silêncio. (XAVIER, 2005 p. 165-166). 

No cinema de modo geral existe certa dinâmica de reproduzir algo à semelhança do 

real, mas simultaneamente, distante dele ou além. Os próprios gêneros 

cinematográficos, como o fantástico, em partes constrói a tentativa de colocar dentro 

da tela algo real, e dentro do documentário ou cinema “verdade”, o elemento ficcional 

não deixa de aparecer, pois a realidade é bastante complexa e múltipla e interpretada 

de diversas formas.  

Mesmo Bazin (2014) reconhecia isso e nunca defendeu um realismo vulgar ou 

próximo de um naturalismo: 

Para entender Bazin é preciso que se tenha clara esta admissão 
essencial: o cinema não fornece apenas uma imagem (aparência) do 
real, mas é capaz de construir um mundo “à imagem do real”, para 
usar a expressão católica que lhe é cara. A sutil diferença entre dizer 
que algo é uma “imagem de” e dizer que algo é “feito a imagem 
de”, nos fornece um exemplo dos inúmeros jogos de palavras que 
tornam a leitura de Bazin fácil apenas na sua aparência. (XAVIER, 
2005 p.83) 

 Isso não quer dizer que não exista o objetivo de tornar o cinema próximo do mundo 

real: a sonorização, as cores, o 3D, assim como o aumento da tela de cinema, são 

formas de aumentar a imersão do espectador e tornar mais crível o que se assiste. 

Bazin (2014) menciona câmeras que filmam com nitidez o mais próximo possível do 
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olho humano, o recurso da profundidade de campo que dá o mesmo destaque e 

iluminação no cenário todo.  

Não apenas nos aspectos técnicos, mas também nas escolhas estéticas, existem esses 

objetivos que estão presentes no neorrealismo italiano: filmar em locações no lugar de 

estúdios e usar atores não profissionais, diferente do que ocorre em Hollywood, ou 

mesmo nas produções da época nesses países mais comerciais.  

No cinema, fato e ficção estão entrelaçados. Mesmo um movimento como o 

expressionismo alemão, que para Siegriefd Kracauer (XAVIER, 2005) era 

caracterizado fortemente pelo fantástico e a distorção da realidade, com o sobrenatural 

e suas criaturas monstruosas, refletia inquietações e anseios da sociedade alemã 

durante a crise política e econômica  no período Weimar, que teve graves 

consequências na ascensão do nazismo.  

O Cinema neorrealista 

 Filmes no neorrealismo italiano foram feitos em um período conturbado, logo após a 

Segunda Guerra Mundial, e este movimento durou até o começo da década de 50 do 

século passado. Este cinema conseguiu repercussão muito além do seu país de origem, 

tendo reflexo nas produções de diversas outras nações, inclusive no nosso cinema 

nacional. O neorrealismo foi feito em um momento em que a Itália enfrentava 

problemas sociais e econômicos em consequência dos efeitos da queda do fascismo, o 

que, em tese, trouxe problemas e desafios à indústria cinematográfica com parcos 

recursos. 

Apesar das circunstâncias, o neorrealismo  deixou grandes marcas no cinema italiano 

e mundial, sendo um dos movimentos mais influentes. Seus filmes, produzidos com 

pouco dinheiro, retratavam a vida cotidiana do povo no pós-Guerra. Despertou 

atenção tanto de diversos estudiosos quanto de cineastas, para uma forma diferente e 

inovadora, tanto esteticamente, quanto tematicamente, diferente de Hollywood e das 

produções durante o período fascista. Influenciou também diretores nos países de 

terceiro mundo - na América Latina, Ásia, África - a fazerem filmes, mesmo com as 

dificuldades econômicas, considerando as particularidades locais.  
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O neorrealismo italiano se caracteriza por abordar a vida de pessoas comuns da classe 

trabalhadora, diante de uma Itália com problemas como pobreza, desemprego, porque 

passam crianças, jovens, velhos, diferente do que ocorre principalmente nas 

produções mais comerciais hollywoodianas. 

Os seus protagonistas não são marcados por grandes feitos heroicos, como nas 

produções épicas que eram populares durante o fascismo, e que idealizavam a Roma 

Antiga. Trata-se de representar os fatos contemporâneos e banais do cotidiano, onde 

dificilmente existe um final feliz, como é lugar comum nas produções 

hollywoodianas. Esse tom pessimista, inclusive, levou parte do grande público a se 

afastar dos filmes; estes espectadores não gostavam de ver na tela do cinema sua 

realidade, e davam preferência às comédias. Alguns diretores italianos, como Vittorio 

De Sica, migraram para o neorrealismo posteriormente. Assim surgiu pejorativamente 

o rótulo de “neorrealismo rosa”, movimento em que existiria  uma diluição da crítica 

social, que era presente no início do neorrealismo italiano.  

Nesse sentido, ele teve uma duração efêmera; do fim da Segunda Guerra Mundial, em 

1945, ao começo dos anos 50, com os próprios criadores tomando rumos bastante 

diferentes. 

Antonio Costa afirma que: 

Antes de mais nada, o neorrealismo não é todo o cinema italiano do 
segundo pós-Guerra. E sua componente mais conhecida e 
culturalmente de maior prestígio, mas a sobrevivência e o próprio 
desenvolvimento da instituição cinematográfica italiana estiveram 
ligados a outros componentes, como o chamado cinema de gênero e 
de consumo, com o qual, aliás, o neorrealismo teve contínuas 
relações de troca. O neorrealismo não nasce de uma espécie de 
tabula rasa a respeito do cinema precedente, isto é, o cinema do 
regime fascista. Pelo contrário, existem não poucos elementos de 
continuidade com o cinema precedente. (COSTA, 2003, p. 106). 

Um caso bastante peculiar a ser mencionado como exemplo é o diretor Roberto 

Rossellini, que antes de fazer “Roma Cidade Aberta” – que foi considerado um dos 

marcos iniciais do neorrealismo –  fez filmes de propaganda ao fascismo, trilogia que 

seria chamada de trilogia “fascista”, em contraponto aos três filmes feitos após a 
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Segunda Guerra, que faziam parte de outra trilogia da “guerra”, e que ficaram mais 

conhecidos no exterior do que suas produções anteriores.  

 

Mussolini, apesar de seu governo autoritário, contribuiu para o fomento do cinema 

italiano do ponto de vista comercial, criando, inclusive, o Festival de Veneza, que é 

um dos mais importantes na Europa (BAZIN, 2014). Muitos cineastas críticos e com 

divergências políticas com a ideologia fascista tinham espaços em publicações 

dedicadas ao cinema; o neorrealismo teve seu embrião nesse período, aproveitando 

essa brecha.  

 

Os prejuízos e impactos da Segunda Guerra Mundial não impediram a retomada do 

cinema, pois todo um arcabouço anterior foi aproveitado. Talvez a maior mudança 

seja no sentido ideológico e menor no aspecto formal e técnico. Mariosara Fabris 

sintetiza, através de vários teóricos - apesar de sua diversidade -, as principais 

características do que seria o neorrealismo: 

 
1. A utilização frequente dos planos de conjunto e dos planos 
médios e um enquadramento semelhante ao utilizado nos filmes de 
atualidades: a câmera não sugere, não disseca, só registra. 
2. A recusa dos efeitos visuais (superimpressão, imagens inclinadas, 
reflexos, deformações, elipses), caros ao cinema mudo: o 
neorrealismo – se quisermos forçar um pouco as coisas – retoma o 
cinema lá onde os irmãos Lumiére o tinham deixado. 
3. Uma imagem acinzentada, segundo a tradição do documentário. 
4. Uma montagem sem efeitos particulares, como convém a um 
cinema não tão acentuadamente polêmico ou revolucionário. 
5. A filmagem em cenários reais. 
6. Uma certa flexibilidade na decupagem, que implica um recurso 
frequente á improvisação, como decorrência da utilização de 
cenários reais. 
7. A utilização de atores eventualmente não-profisionais, sem 
esquecer, no entanto, que o neorrealismo se valeu de intérpretes 
famosos como Lúcia Bosé, Aldo Fabrizi, Vittorio Gassman, 
Massimo Girotti, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Folco Lulli, 
Anna Magnani, Silvana Mangano, Giuletta Masina, Amedeo 
Nazarri, Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Ralf Vallone e Elena Varzi, 
só para citarmos os italianos. 
8. A simplicidade dos diálogos e a valorização dos dialetos, que 
levou diretores como Visconti e Emmer a usá-los, na ilusão de 
transmitir ao público uma imagem verdadeira da Itália, sem 
intermediários, sem tradução. 
9. A filmagem de cenas sem gravação, com sincronização, realizada 
posteriormente, o que tornara possível uma maior liberdade de 
atuação. 
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10. A utilização de orçamentos módicos: o cinema social de alto 
custo não existe, caso contrário, deixa de ser social. 
(HENNEBELLE, 1978, p. 67; BORDE; BOUISSY, 1960, p. 136-
138; FABRIS, 1996, p. 129-130 apud FABRIS, 2006, p. 205-206). 

 

Com relação ao conteúdo, os filmes focalizam, sobretudo, o povo simples da classe 

trabalhadora italiana, retratando seu cotidiano, fazendo um cinema com um viés 

fortemente social. Inclusive, um dos integrantes do neorrealismo, Visconti, tinha 

simpatias declaradas pelo marxismo, orientações políticas consideradas bastante 

diferentes de Rossellini, que, em uma direção diferente, mostrava uma proximidade 

com o catolicismo. O elemento em comum entre os dois era a oposição ao fascismo e 

a empatia com os setores marginais da sociedade italiana.  

 

Isso englobava tanto o trabalhador urbano quanto o camponês, como aparecem, por 

exemplo, respectivamente, os personagens de “Ladrões de Bicicleta” e de “A Terra 

Treme”. Rossellini aborda os efeitos da guerra ressaltando mais o aspecto político de 

resistência da população ao fascismo e nazismo com a ajuda dos aliados.  

 
Figura 1 – Frame dos filmes “Ladrões de Bicicleta” e “Terra Treme” 

    
Fonte: www.escreveretriste.com (2016) 

 

 O neorrealismo mostrou diversas facetas dos acontecimentos no país. Havia um 

hibridismo entre o cinema ficcional e documental, com um forte engajamento, mas 

sem ser panfletário, estabelecendo uma relação dos indivíduos protagonistas com um 

contexto social maior. Diferenciava-se do cinema mais convencional, que tem uma 

ótica mais individualista, de personagens que se colocam acima da sociedade. No 

neorrealismo, as forças sociais se impõem. 
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Em “Terra Treme”, uma família de pescadores tenta fugir da exploração de seus 

patrões montando um pequeno negócio, com a expectativa de ter uma condição de 

vida mais digna, no entanto, são incapazes de enfrentarem a concorrência das grandes 

empresas de pescas. Diante de uma fatalidade da natureza perdem todo seu estoque de 

peixes, obrigando seu protagonista a retornar como empregado de outra pessoa.  

 

O filme ressalta que apenas a solidariedade entre os trabalhadores e sua organização 

pode resolver os problemas.  Em “Ladrões de Bicicleta” e “Umberto D”, ambos de De 

Sicca, as principais temáticas respectivamente abordadas são o desemprego e a 

velhice. Outro tema abordado diz respeito às baixas aposentadorias.  

 

A questão social é tema de em um artigo escrito por Luchino Visconti: 

 
O cinema que me interessa é um cinema antropomórfico [...] A 
experiência me ensinou sobretudo que o peso do ser humano, a sua 
presença, é a única “coisa” que verdadeiramente preenche o 
fotograma; que o ambiente é criado pela sua presença viva e que, a 
partir das paixões que o agitam, isto adquire verdade e relevo, ao 
passo que até mesmo a sua momentânea ausência do retângulo 
luminoso reconduzirá cada coisa a um aspecto de natureza não 
animada. 
 
O mais humilde gesto do homem, o seu andar, as suas hesitações e 
os seus impulsos sozinhos geram poesia e vibrações nas coisas que 
os circundam e nas quais se enquadram. Toda solução diferente do 
problema me parecerá sempre um atentado à realidade como ela se 
desenrola diante dos nossos olhos: feita pelos homens e por eles 
modificada continuamente. (VISCONTI apud FABRIS, 2006, p. 9-
11). 
 

Questões como essa, que aconteciam com bastante frequência na Itália no pós-Guerra, 

embora possam ser histórias, quando protagonizadas por uma única pessoa, 

representam uma coletividade. Existe o objetivo de sensibilizar o espectador, mas 

chama atenção a simplicidade como tudo isso é abordado através de questões do 

cotidiano. 
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Conclusão 

 

Nessa apresentação ressaltei algumas das características do neorrealismo italiano e 

sua importância como um movimento cinematográfico que mudou a forma de fazer e 

analisar o cinema, sendo influente ao redor do mundo todo.  

 

Este movimento demonstrou – e estimulou – a uma grande geração de cineastas que 

filmes poderiam ser feitos com poucos recursos, em locações e com pessoas comuns, 

não necessariamente com experiência como atores, e que o cinema tem uma relação 

com a realidade cotidiana. O cinema poderia captar e analisar o que ocorre na 

sociedade durante determinado período, sendo um documento histórico do que 

acontecia na Itália após a Segunda Guerra Mundial: seus dilemas e desafios, as 

angústias e esperança de boa parte do povo.  

 

O neorrealismo italiano influenciou o “cinema novo” no Brasil nos anos 60, e o 

mesmo aconteceu em diversos países da América Latina. Nosso País passou por 

enormes conflitos sociais que culminaram no golpe militar de 64. Mesmo Hollywood 

não ficou indiferente e incorporou certos elementos do neorrealismo, demonstrando 

que os acontecimentos mais banais e cotidianos, protagonizados por pessoas comuns, 

podem ter espaço no cinema, e que os filmes podem ser veículos para analisar e 

refletir sobre nós mesmos como sociedade. Existe uma continuidade entre o universo 

cinematográfico e nossa realidade, a fantasia e a ilusão criada na tela dizem muito 

sobre o que acontece ao nosso redor. 
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